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Valberedningens förslag till årsmötet 2023  

Styrelsen skall enligt föreningens stadgar bestå av fyra till åtta ledamöter, samt en 

ordförande. Styrelsen konstituerar sig själv. 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.  

Valberedningen har haft löpande kontakter med styrelsen och andra personer i föreningen för 

att göra en behovsanalys med hänsyn tagen till nuvarande och framtida utmaningar i 
styrelsearbetet. Valberedningen har ett helhetsperspektiv för styrelsens sammansättning och 

har sökt en balanserad mångfald av kompetens och bakgrund som kan jobba tillsammans på 
ett bra sätt för föreningens bästa. Förslag på kandidater har efterfrågats och mottagits från 
föreningens medlemmar och ett antal kandidater har intervjuats. Valberedningen har kommit 

fram till följande förslag att överlämna till årsmötet. 

Valberedningens förslag: 

 

Styrelse: 

Erik Roos, ordförande   (nyval 1 år)  

 

Niklas Wallenlind, ledamot      (omval 2 år)  

Christian Fors, ledamot      (omval 2 år)  

Ulrika Fröberg Molinder, ledamot    (nyval 2 år) 

Madeleine Winberg, ledamot          (nyval 2 år)   

 

Erica Johansson, ledamot        (vald t.o.m. 2024)  

Martin Wahlgren, ledamot        (vald t.o.m. 2024)   

Ann-Marie Ekengren, ledamot         (vald t.o.m. 2024) 

Lars Brodal, ledamot                      (vald t.o.m. 2024)  

 

Revisorer: 

Johan Nilsson, revisor               (nyval 1 år, tidigare revisorssuppleant)  

Elin Brink, revisorssuppleant           (nyval 1 år)  

  

Mölndals AIK:s valberedning består av: 

Jens Persson 

Cecilia Nesser 

 

Erik Roos var ledamot i valberedningen fram till januari 2023. Eftersom Erik 

rekommenderades av ett flertal medlemmar som en framtida ordförande valde han, efter 

samråd med övriga i valberedningen, att avgå från valberedningen för att göra sig tillgänglig 

som ordförandekandidat. 

 

Jens Persson och Cecilia Nesser är tillgängliga för omval. 
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Erik Roos, 45 år – Nominerad som ny ordförande i styrelsen 

 

Vad vill du bidra med och driva i din styrelseroll? 

 

Styrelsens roll är att skapa förutsättningar för samarbete inom klubben och därmed förverkliga våra 

mål och idéer. Dess arbete är viktigt för att skapa struktur och ett effektivt beslutsfattande på rätt 

nivå. Ytterst är det medlemmarnas egna idéer och engagemang som formar och förverkligar den 

verksamhet vi bedriver. 

 

Om jag blir vald till ordförande kommer min ambition vara att vi som förening fortsätter den positiva 

utveckling vi haft under många år; en kombination av elit och bredd inom så väl ungdom-, junior-, 

vuxen- och seniorverksamhet. Jag vill vara tillgänglig för dialog med allt ifrån elitaktiva till ungdomar 

och föräldrar om hur vi bäst utvecklar oss, och sedan koordinera de gemensamma ansträngningar som 

tar oss dit. 

 

För övrigt så anser jag att det bör byggas en inomhushall för friidrott i Mölndal. 

 

Din idrottsbakgrund eller annan föreningsbakgrund? 

 

I mina unga år var jag aktiv inom flertalet idrotter, främst ishockey, bandy, basket, golf och inte minst 

friidrott. Jag blev medlem och aktiv i MAIK ungefär vid 10 års ålder. Mycket snabbt insåg både jag och 

min omgivning att kast-, hopp- och sprintgrenar inte var min hemmaplan. Däremot fanns det en liten 

potential inom medel- och långdistans. Några års intensivt idrottande och mycket glädje i Mats Erixons 

träningsgrupp gav en fin utvecklingskurva som kröntes med deltagande i en Ungdomsfinnkamp. 

 

Efter många års uppehåll från friidrott har jag nu på nytt blivit aktiv och deltar i veterantävlingar. 

Återigen är det medeldistans som gäller. Jag springer inte lika snabbt som tidigare, men tillräckligt för 

att ge fina friidrottsupplevelser. 

 

Vad jobbar du med? 

 

Jag är ingenjör och har större delen av mitt yrkesliv varit verksam inom olika Volvo-bolag. Främst som 

projektledare och ledning av personal inom produktutveckling. För knappt två år sedan lämnade jag 

fordonsbranschen och bildade ett eget mindre konsultbolag med inriktning mot projektledning, 

utbildning och rådgivning. Jag trivs oerhört bra med den flexibilitet och variation av arbetsuppgifter 

som detta ger. 
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Ulrika Fröberg Molinder, 49 år – Nominerad som ny ledamot i styrelsen 

 

Vad vill du bidra med och driva i din styrelseroll? 

 

Som person är jag en utpräglad lagspelare och om jag blir vald hoppas jag kunna bidra i beslut och 

genomförande med lite av det perspektivet. Även om de idrottsliga prestationerna inom friidrotten ofta 

är individuella så tror jag att det ideella arbetet som utförs i en förening mår bra av en god laganda 

där alla hjälps åt. 

 

Din idrottsbakgrund eller annan föreningsbakgrund? 

 

Min idrottsliga bakgrund kommer främst från fotbollen där jag varit aktiv som spelare i 35 år. Det som 

kanske format mig mest är att jag fått möjligheten att befinna mig på många olika nivåer och fått 

uppleva vad idrotten kan ge i så många olika situationer för så många olika människor. 

 

På äldre dar har jag minskat ner storleken på planen och gått över till att spela innebandy. Häftig insikt 

att en bortavinst i damer div 3 i innebandy kan kännas lika skön som en seger i en fotbollsmatch i 

Allsvenskan 25 år tidigare. Känslan att få vara en del av något större tillsammans med andra är 

oslagbar. 

Mina friidrottsmeriter stannar på en start på 200 m i ett inomhus-dm i Friidrottens hus någon gång på 

tidigt 90-tal. En idrottslärare som försökte få mig att lämna fotbollen till förmån för friidrotten och 

MAIK. Det gick inte då men nu kanske det är dags? 

 

Vad jobbar du med? 

 

Till vardags arbetar jag med test och verifiering av radarsystem på Saab. Jag trivs väldigt bra med mitt 

arbete vilket lett till att jag blivit kvar på samma ställe i 27 år. Teknik i stort och smått har legat i 

fokus under hela tiden. 
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Madeleine Winberg, 22 år – Nominerad som ny ledamot i styrelsen 

 

Jag bor själv i en lägenhet i Almedal sedan ett år tillbaka och är uppvuxen med mina föräldrar och 

lillebror i Mölnlycke. Jag gick ekonomiprogrammet på Friidrottsgymnasiet Katrinelund 2016-2019. Efter 

studenten bodde jag i Spanien i 6 månader, läste spanska och tränade friidrott med en klubb i 

Alicante.  

 

Vad vill du bidra med och driva i din styrelseroll?  

Jag vill skapa möjlighet till en bättre länk mellan aktiva i klubben och styrelsen eftersom jag själv är 

aktiv. Jag har många års erfarenhet från MAIK och båda mina föräldrar har genom åren varit 

engagerade på ett eller annat sätt så jag är säker på att kunna bidra med min roll i styrelsen.  

 

Din idrottsbakgrund eller annan föreningsbakgrund? 

Jag har varit aktiv i MAIK sedan jag var 9 år. Jag var från början med i en ungdomsgrupp och tävlade i 

de flesta grenarna. 2015 valde jag att fokusera enbart på sprint och de senaste åren har jag valt att 

inrikta mig på kort sprint. Jag tränar idag med Jonas Hilmersson i vår sprintgrupp.  

 

Vad jobbar du med?  

Jag studerar på Göteborgs Universitet och läser Europaprogrammet med inriktning företagsekonomi. 

Tar min kandidat nu till sommaren. När jag inte studerar och tränar arbetar jag deltid på Lindex 

huvudkontor i Göteborg som ekonomiassistent.  
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Johan Nilsson, 54 år – Nominerad som ny revisor  

 

Valberedningens kommentar: 

Johan är utbildad jurist men har arbetat med ekonomi under hela sitt yrkesliv. Han är för närvarande 

Business Controller på Getinge AB och är på fritiden en flitig motionär i MAIK:s Vuxenlöpargrupp. 

Johan har tidigare erfarenhet av föreningsekonomi efter att ha varit både kassör och revisor i Askims 

IK under olika perioder. 

 

 

 
 
Elin Brink, 25 år – Nominerad som ny revisorssuppleant  

 

Valberedningens kommentar:  

Elin har en Masterexamen i Ekonomi och arbetar med redovisning på Intersport. Hon är medel-

/långdistanslöpare på elitnivå, har gjort ett flertal landskamper och tog nyligen SM-silver på 3000 m 

under Inomhus-SM. Elin har erfarenhet av föreningsekonomi som kassör i sin moderförening 

Markaryds FK. 


