
   

Sida 1 | 2  
  

  

  

  

Valberedningens förslag till årsmötet 2021  

Styrelsen skall enligt föreningens stadgar bestå av fyra till åtta ledamöter, samt en 
ordförande. Styrelsen konstituerar sig själv, det vill säga de fördelar arbetsuppgifter, 

exempelvis kassör och sekreterare efter eget förslag. I nuläget består styrelsen av 
åtta ledamöter samt en ordförande. Halva antalet ledamöter väljs för en tid av två år 

och ordförande väljs för en tid av ett år.  

Kortfattat har processen gått till så att valberedningen först samtalat med alla i 
styrelsen, samt andra personer i och runt föreningen, för att få en bra helhetsbild av 

arbetet och vilka kompetenser som efterfrågas.  

 

Valberedningens förslag: 

 

Styrelse 

Marika Greberg, ordförande              (omval 1 år)  

 

Lars Friberg, ledamot                  (omval 2 år)  

Christian Fors, ledamot                  (omval 2 år)   

Eva-Lotta Hansson Palmqvist, ledamot   (omval 2 år) 

Niklas Wallenlind, ledamot                    (nyval 2 år)  Se presentation sid 2 

 

Erica Johansson, ledamot                 (vald t.o.m. 2022)  

Martin Wahlgren, ledamot                 (vald t.o.m. 2022)  

Sofia Johansson, ledamot           (vald t.o.m. 2022) 

Lars Brodal, ledamot             (vald t.o.m. 2022)  

 

Philip Frifelt Lundqvist, ledamot             (avböjer omval)  

 

 

Revisorer 

Anders Windell, revisor             (omval 1 år)  

Magnus Blixt, revisorsuppleant              (omval 1 år)  

  

 

Valberedning  

Magnus Erixon (ordförande), Jan Palmqvist & Susanna Hagelin. 

Samtliga är tillgängliga för omval.  
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Niklas Wallenlind, 52 år 
 

 

Vad jobbar du med? 

Arbetar som logistikchef på Veoneer som tillverkar system för förarassistans till 

fordonsindustrin. Främst handlar det om kamera och radarutrustning som hindrar oss 

att köra av vägen eller krocka då vi själva inte hinner med att reagera. I 

förlängningen sådan utrustning som fodras i framtidens självkörande bilar. 

 

Din idrottsbakgrund eller annan föreningsbakgrund? 

Medlem i Mölndals AIK sedan drygt 40 år. Har gjort den långa resan från att vara en 

ängslig nybörjare till att springa OS final i Barcelona 1992. Har varit tränare och 

förälder i klubben under ett antal år då mina söner Simon och Josef gjorde sina första 

år som friidrottare. På central nivå inom friidrotten har jag suttit 4 år i Göteborg 

friidrottsförbunds styrelse följt av 4 år som anställd i förbundet. Då i rollen som 

friidrottschef. 

 

Vad vill du bidra med och driva i din styrelseroll?  

Då jag har haft många olika roller inom friidrotten ser jag mig själv i en ganska bred 

roll där jag kan bidra i de flesta diskussioner och beslut. Har också ett stort nätverk 

med personer i hela friidrottssverige som kan vara av nytta på föreningsnivå. Skall 

jag välja något specifikt  jag tycker ska bli spännande de kommande åren så är det 

att följa den växande veteranverksamheten och ett stundande Världsmästerskap i 

friidrott för veteraner. 

 

 


