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Förslag till ny ordförande för en tid av ett år: 
Mikael Gustafson 

  

Förslag till ledamöter för en tid av två år: 
Angelo Törnblom Welander 

Conny Eklund 

Helena Lindeen 

Martin Söderberg 

  

Förslag till suppleanter för en tid av ett år: 
Erika Wiman Snäll 

Patrick Mesterton 

  

Valda vid årsmötet 2016 med mandat till 2018 
Hans Ragnesjö 

Kristian Elisson 

Thomas Ahlberg 

Henric Hedberg 

  

Valberedningen har jobbat hårt med att nå RF:s mål gällande könsfördelning samt geografisk 
spridning i styrelsen. Vi har förutom föreslagna personer vidtalat ytterligare 5 personer av båda kön 
och fått förmånen att se ett ökat intresse för att leda sporten framåt. 

Förlag på revisorer för en tid av ett år: 
Stefan Norell, Micael Schultze. 

Grant Thornton  

  

Valberedningen ber att få tacka alla som tagit sig tid och hjälpa till i jakten på de människor som skall 
leda vår idrott framåt under det kommande året. 

Valberedningen väljer att lämna sina platser till förfogande för kommande år.  
 

Här nedan presenteras de nya föreslagna ledamöterna/suppleanterna:  
 
Conny Ekelund: 
 
Är sedan några år pensionär efter jobbat som syrra i ambulansen och på akut. För tre år sedan 
började jag som sjukvårdare på Tyresö hockey men hade inget göra på sommaren. Jag hittade då TRC 
på nätet och Andreas Ehrenreich, och blev sjukvårdare för seniorlaget.  Sedan förra året är jag med i 
medicinska staben på SAFF och brinner för amerikansk fotboll.  Jobbar också med utbildning i HLR 
och första hjälpen och föreläser om hjärnskakning.  Har aldrig spelat fotboll men är numera 
fascinerad av sporten och vill gärna vara en del av dom som driver den framåt och hjälpa till att 
minska skadorna inom sporten. Brinner även för Antidoping frågor och vill se vår sport ren från 
doping. 
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Helena Lindeen: 
 
Ett av mina intressen är människokroppens välbefinnande och det har även präglad mitt yrkesval. 
1999 gick jag min första utbildning inom träning, idag arbetar jag som zin yoga lärare och personlig 
tränare.   
 
Är aktiv sen 2004 inom styrkelyft, dels som tävlande, domare och sen 2016 även i styrelsen för Östra 
Svelands styrkelyft förbund.   
 
Fotbollen, kom in i mitt liv när min son började spela.  Nyfiken som jag är ville jag skapa min egen 
uppfattning om vad fotbollen innebar, vilket resulterade i att jag själv började spela. 
 
Erika Wiman Snäll: 
 
Jag är ordförande i Norrköping Panthers, adjungerad i flaggfotbollsutskottet och en av de drivande 
bakom att flaggfotbollen kom in i SM-veckan. Jag har varit föreningsaktiv sedan jag var 17 (i  26 år 
alltså!) och mycket intresserad av demokratifrågor, jämställdhet och integration. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sasha Krogius 
 
Mobil: +46 70 091 38 30 
s.krogius@ems.se 
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