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Valberedningens förslag till styrelse 2021 - Fotboll  

 

 

Ordförande:  Robert Åsberg Omval 1 år till 2022 

 

 

Kassör:  Ömer Eken  Omval 1 år  till 2022 

 

 

Ledamöter:  Thomas Fjellström Kvar    1 år  till 2022  

  Christer Gustafsson Kvar    1 år till 2022 

  Rikard Jansson  Omval  2 år   till 2023 

  Lotta Wilberg Omval  1 år  till 2022 

  Moris Lahdo  Omval  1 år till 2022 

  Victoria Herke Omval  1 år till 2022 

  Andreas Wohlfeil Nyval   2 år till 2023 

  Amina Bouhli Nyval   1 år till 2022 

 

Inga suppleanter väljs 

 

Valberedning: Mats Alkvist  Omval  1 år till 2022  

  Fredrik Sjögren Omval  1 år till 2022 

  Pär-Ola Andersson Omval  1 år  till 2022 

 

Revisor:  Ej sektion - Väljs vid föreningens årsmöte i Hanvikens SK 

 

Ombud till huvudstyrelsen: Ordförande 

  Ledamot - Utses inom styrelsen 

 



 

 

   

 

Hanvikens SK 



 

 

Valberedningens rapport för 2021 
 
Valberedningen har på grund av den rådande pandemin huvudsakligen utfört sitt arbete digitalt eller 
via telefon. Även om det finns fördelar med att samtala med medlemmar och potentiella ledamöter 
i fysiska möten upplever vi ändå att det har fungerat över förväntan att få information och föra 
diskussioner via de elektroniska vägarna.  
Utöver valberedningens mer normala kontakter med medlemmar i föreningen har vi tagit över 30 
specifika kontakter med medlemmar för att uttalat inhämta information inför förslaget samt diskutera 
med nuvarande och potentiella nya ledamöter. Vi upplever oss ha fått en god bild av hur det 
nuvarande styrelsearbetet fungerar och vilka utmaningar fotbollssektionen står inför. Det har sedan 
legat till grund för våra samtal med potentiella ledamöter och vi är mycket nöjda med att nu kunna 
presentera ett komplett förslag som vi tycker har alla förutsättningar att driva Hanvikenfotbollens 
utveckling framåt.  
 
 
Ett starkt lag slår allt  
 
Det förslag till styrelse vi nu lägger har en samlad kompetens, lämplig erfarenhet och totalt sett det 
kontaktnät som krävs för att driva både den ordinarie verksamheten i Hanvikenfotbollen samt den 
utveckling som krävs på både kort och lång sikt. Det är en bra blandning av personer med förankring 
i både pojk- och flicklagen samt i både yngre och äldre årskullslag. Vi är också övertygade om att det 
är en grupp som kommer att driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och med stor 
transparens gentemot medlemmarna.  
Vårt samlade förslag till styrelse 2021 för Hanvikens SKs fotbollssektion finner ni bifogat.  
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Valberedningen:  
Mats Alkvist  
Fredrik Sjögren  
Pär-Ola Andersson  

 

Hanvikens SK Fotboll 


