Hej,
Inför årets nomineringar till Förbundsstyrelsen (FS) startade det lite trögt men har glädjande
nog inkommit förslag på flera kandidater att välja mellan. Fler än det finns platser att fylla. I
vårt arbete med att ta fram ett förslag till förbundsmötet har valberedningen, i den mån vi
lyckats, varit i kontakt med alla distrikt för att stämma av de nominerade. Utifrån de svar vi
fått har vi dragit följande slutsatser.
1. Det är viktigt att vi verkar för att öka antalet kvinnor i FS.
2. Det är viktigt att det finns en geografisk spridning på ledamöterna som sitter i FS så att
alla distrikt/föreningar i landet kan känna sig representerade.
Det är utifrån detta som vi presenterar följande förslag från valberedningen.
För valberedningen
Hans Gunnarsson (ordf)
Gun Gustavsson
John-Åke Palm

Förbundsstyrelsen
Ordförande på 1 år
Tommy Wiking (omval)
43 år sambo och pappa till tre barn. Bor i Göteborg.
Suttit i förbundsstyrelsen (FS) i 19 år och som ordförande i 12 år. Sitter även som ordförande
i Internationella Amerikansk Fotbollsförbundet (IFAF) sedan sex år. Har ansvarat för
internationella frågor och landslagen de senaste åren i FS. Tidigare styrelseledamot i STAFF,
domare under nio år, ordförande och spelare i Stockholm Traders. Även spelat med Solna och
Nynäshamn.
Kassör på 2 år
Marita Fagrell (omval)
52 år. Utbildad civ ek på sthlm universitet, arbetat som revisor Öhrlingsreveko samt
ekonomichef tidigare. Idag driver hon en camping under sommarhalvåret och arbetar som
revisionskonsult på vintern.
Ett barn och gift.
Bor på Lidingö och i Vadstena.
Ordinarie ledarmöter på 2 år
Thomas Ahlberg (omval)
47 år Familj ett barn och sambo, VD på Bokskogens GK. Bor i Trelleborg
Var med och grundade Halmstad Eagles 1984-85. Har varit huvudtränare i flera svenska
föreningar mellan 1986-1998. Assisterande tränare på Benedictine College, Kansas, USA
1991-1993. Förbundskapten för svenska seniorlandslaget 1994-1998. Styrelseledamot och

ordförande i Halmstad, 1986-1991. Styrelseledamot Tyresö 2004-2009. Director Coaches
Education i EFAF, 2002-2005. Vice Ordförande Technical Committe IFAF 2006- samt
styrelseledamot SAFF, 1990-1992 och 2004Minette Rogner (nyval)
Minette har under 2011 suttit som suppleant till styrelsen och varit drivande i
utbildningsfrågor där hon reviderat och utvecklat hela vår utbildningsstege med start i
ledarutbildning.
Hans Gunnarsson (nyval)
33 år och bosatt i Karlskoga.
Har under 7 år suttit i styrelsen för VSAFF varav de senaste sex åren som ordförande. Sitter
för närvarande som ordförande i domarutskottet. Har tidigare spelat aktivt i Carlstad och
Karlskoga, coachat i Carlstad samt dömer fortfarande aktivt fotboll i Superserien.
Suppleanter på 1 år
Nicholas Fried (Nyval)
37 år och gift med Kajsa. Har en son som är född 1995.
Har en gedigen hockeykarriär bakom sig med både spel i Brynäs, Grums samt proffsspel i
både Kanada och USA i IHL (International Hockey League) & ECHL (East Coast Hockey
League). Har även fungerat som både ungdomstränare i Sverige och talangscout i både USA
och Sverige.
Spelande son med Jämtland Republicans där Nicholas är aktiv inom klubben. Studerat
Business på Shenandoah University/International Business School i Washington DC, USA.
Arbetat inom försäljning och marknadsföring på internationell och nationell nivå i mer än
10 år. Jag trivs mycket bra med det eftersom jag tycker om att träffa nya
Människor
Bo-Göran Lundqvist (nyval)
48 år och trebarnsfar. Sambo och boende i villa i Västerås. Utbildad lärare, specialpedagog
och IKT samordnare.
Startade 1989 Västerås Roedeers tillsammans med en till. Var i Roedeers ordförande, kassör
och är numer sportchef. Har aktivt rekryterat flera hundra spelare genom åren till Roedeers.
Som aktiv spelade han 1989-1997. 1994-1995 i landslaget och 1995 blev B-G europamästare
med Nordic Vikings.
Har även varit elitdomare på 1990 talet (dömde även in på 2000-talet). Medlem av
Superserierådet som representant för Roedeers.
Regelnämnden
Ordförande på 1 år
Garry Nilsson (omval)
En ikon inom svensk amerikanskfotbolls journalistik. Har suttit som ordförande i
regelnämnden i många år. Jobbar inom IT och bor i Knivstad.

Ledamöter på 1 år
Klas Leidö (omval)
35 år, Örebro. Klas har dömt amerikansk fotboll sedan 1998 och har i många år dömt i vår
högsta serie, Superserien. Årets domare 2011 och dömde både svenska finalen, EFAF-cup
finalen samt EFL-finalen. Han är även en mångårig domare i EFAF och har deltagit på ett
antal mästerskap. Klas är även involverad inom svensk innebandy som domarutvärderare och
utbildare.
Magnus Magnusson (omval)
30 år, Uppsala. Ursprungligen från Örebro men har 2010 flyttat till Uppsala. Domare i
Superserien sedan ett antal år tillbaka och har en djup förståelse för och kunskap om reglerna
och deras tillämpning. Är mycket driftig och vill aktivt vara med och skapa tydliga och klara
bestämmelser för föreningar att följa.
Revisorer på 1 år
Ordinarie Hans Bredberg
Suppleant Malin Markman
Båda har suttit som revisorer sedan 1995
Övriga till valberedningen föreslagna kandidater:
Michael Jönsson, Örebro - Avböjt
Per Sundström, Västerås – Avböjt
Rolf Björck, Norrköping
Joakim Skoglund, Helsingborg - Avböjt

