Valberedningen SAFF

2018-02-10

28§ Distriktsorganen får senast 10 veckor före förbundsmötet avge förslag på
personer för valen under punkterna 16-21 i §20. Valberedningen skall senast den 15
februari tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift på samtliga till
valberedningen nominerade personer.

Valberedningens förslag till Förbundsstyrelsen 2018


Ordförande – Kristian Elisson. Omval 1år.



Ledamot – Lars Samuelsson. Omval 2år.



Ledamot – Erika Wiman Snäll. Omval 2år.



Ledamot – Robert Johansson. Nyval 2år.



Ledamot – Josef Nguzo. Nyval 2år.



Ledamot – Patrick Pettersson. Nyval. (Fyllnadsval) 1år.



Suppleant – Matilda Barber. Nyval 1år.



Suppleant – Ola Kimrin. Nyval 1år.



Ledamot – Charlotta Uhler von Arnold. 1 år kvar.



Ledamot – Martin Söderberg. 1 år kvar.



Ledamot – Helena Lindeen. 1 år kvar.

Övriga kandidater och förslagna namn som tackat ja till en plats i Förbundsstyrelsen:
Robert Sundberg – Ledamot
Anonym - Ledamot
Flertalet har blivit tillfrågade och nominerade av andra, men tackat nej.
Valberedningen har försökt nå RF:s mål gällande könsfördelning samt geografisk spridning i styrelsen.
Vi har förutom presenterade personer vidtalat ytterligare personer som av olika anledningar tackat
nej till att kandidera till en post i förbundsstyrelsen.

Valberedningen
Ordf Artur Karlsson – Marika Holm – Emma Svensson
Frågor eller nomineringar? Maila till valberedningen: valberedning@amerikanskfotboll.com
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Presentation av förslagna ledamöter och suppleanter:
Robert Johansson
31år och bor i Örebro. Robert jobbar som hotelldirektör för City Hotel Örebro.
Robert har stor kompetens i ekonomisk uppföljning, rapportering och strukturer för
hållbarhet på sikt. Robert är en ”servicemänniska” ut i fingerspetsarna, brinner för
arrangemangsfrågor och har ett fjärde sinne för siffror.
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Ekonomi (Detta beslutar förbundsstyrelsen)
- ”Att jag inte har någon större sportslig koppling, gör att jag kan bidra med nya insikter
riktade mot ekonomin” Robert

Josef Nguzo
25år och bor i Karlstad. Josef tar kandidat i psykologi och social psykologi ht-18.
Josef har stor erfarenhet och kunskap kring samspel mellan människor,
ungdomsverksamhet, erfarenhet som spelare själv och verksamhetsstyrning.
Josef spelar i CC och herrlandslaget samt coach för U17/19 i Karlstad. Han är även
positionstränare (WR) i juniorlandslaget.
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: JIM, Ungdom (Detta beslutar förbundsstyrelsen)
-”Jag vill vara med och fortsätta den positiva utvecklingen inom svensk amerikansk fotboll.
Jag brinner för värdegrundsfrågor och inkludering” Josef

Patrick Pettersson
47 år och bor i Florida/Stockholm. Patrick jobbar som egenföretagare och driver flera
företag. Patrick har vana av företagsstyrelser, entreprenörsvana, mycket kopplingar mellan
företagande och idrott. I amerikansk fotboll har Patrick coachat allt från peewee till All
American lag samt coachat på IMG. Drivit NFL Swe med närmare 2000 personer på läktaren
för U13.
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Evenemangsstrategi, Vision 2025 (Detta
beslutar förbundsstyrelsen)

- ”Jag vill utveckla Svensk amerikansk fotboll framåt, och ser möjligheter där andra ser
svårigheter” Patrick
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Matilda Barber
25år och bor i Borås. Matilda jobbar som förskolelärare.
Matilda har stor erfarenhet av styrelsearbete både i nuvarande föreningen men också i
tidigare verksamheter. Matilda sitter i styrelsen i Borås Rhinos. Matilda har erfarenhet som
spelare och har även domarlicens.
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Distrikt, JIM (Detta beslutar förbundsstyrelsen)
-”Jag vill öka sammanhållningen i fotbollssverige mellan förbund, distrikt och föreningar.
En av vägarna dit är kommunikation” Matilda

Ola Kimrin
46år och bor i Malmö. Ola Jobbar som projektledare för nätverksinstallation.
Ola har stor erfarenhet inom amerikansk fotboll som kicker. Både i klubblag, landslag, NFL
europa och NFL (NFL-rekord, preseason, 65y,Denver Broncos).
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Ungdom, vision 2025 (Detta beslutar
förbundsstyrelsen)

-”Jag vill vara med och utveckla amerikansk fotboll och då främst på juniorsidan. Min
erfarenhet och mitt kontaktnät är min styrka” Ola

Förbundsmöte
Lördag 24 Mars 11.00-12.00
Idrottens Hus, Skanstull
Förslag på mötesordförande: Walter Rönmark
Tidigare erfarenhet som ordförande vid SAFFs Förbundsmöte. Walter är en erfaren
ordförande och tidigare RS-ledamot.
Förslag på Sekreterare: Monica Gårdström (Förbundsadministratör SAFF)
Förslag att justeringsmän och rösträknare väljs på plats.

