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Valberedningen SAFF sedermera SWE3, förslag
till styrelse, disciplinnämnd, revisor samt underlag
ledningsgrupp idrott
Valberedningen har normalt ett antal givna förutsättningar att ta hänsyn till; förbundets
stadgar och de i styrelsen och disciplinnämnden ordförande och ledamöter som är uppe för
omval.
Just detta verksamhetsår, har det normala, inte varit normalt. Svenska Landhockey
Förbundet (SLHF) lades under verksamhetsåret 2021 ned, och landhockey som idrott
hanterades inom ramen för SAFF. I samband med årsmötet, som ägde rum den 13 mars
2021, antogs nya stadgar, för vilket det förbund, vars namn antogs på extra årsmötet den 24
november, och framöver benämns SWE3. I de nya stadgarna, som är gällande från och med
1 januari 2022, presenteras den nya organisation, som valberedningen arbetat mot.
Valberedningen har haft nya förutsättningar att arbeta med, både avseende den nya
organisation som valberedningen skall rekrytera till, samt mängden ledamöter som skall
rekryteras.
Den nya organisationen skall bestå av en styrelse som representerar de tre idrotterna;
Amerikansk fotboll, Flaggfotboll och Landhockey. Idrotterna skall därutöver vara
representerade i tre stycken ledningsgrupper:
● Ledningsgrupp Amerikansk fotboll
● Ledningsgrupp Flaggfotboll
● Ledningsgrupp Landhockey
Givet den nya organisationen i SWE3, har valberedningen för detta årsmöte fått i uppdrag
att ta fram förslag på en ny styrelse, där mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar i
det gamla förbundet utgick. Valberedningen fick också i uppdrag att, baserat på
föreningarnas nomineringar, ta fram ett förslag till ordföranden och ledamöter i de tre olika
ledningsgrupperna, att presentera för den kommande styrelsen.
Till att börja med granskar valberedningen styrelsens arbete i förhållande till Stadgar,
Verksamhetsplan samt Arbetsordning. Styrelsens ledamöter som är uppe för omval tillfrågas
om de önskar kandidera till en ny mandatperiod (detta år samtliga ledamöter) och
valberedningen letar och tar emot förslag på ordföranden samt ledamöter till den kommande
styrelsen samt disciplinnämnden. Nedan redogörs för förutsättningarna, arbetet, inkomna
förslag på kandidater och slutligen valberedningens förslag för årsmötet. Valberedningen
presenterar även, de av föreningarna nominerade, kandidaterna till respektive ledningsgrupp
idrott.
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Valberedningens sammansättning
Valberedningen som valdes i samband med årsmötet 13 mars 2021 var:
● Ordförande: Niclas Backlund
● Ledamot: Joakim Björkman
● Ledamot: Gustav Andréasson
● Ledamot: Liselott Andréasson
● Ledamot: Johanna Pilbäck
Valberedningen har haft 16 protokollförda möten under året. Därutöver har valberedningen
haft flertalet arbetsmöten, möten med medlemsföreningar och distrikt samt medverkat vid
förbundets föreningskonferens.

Viktiga datum
Som valberedning finns det ett antal datum och hålltider, stipulerade i förbundets Stadgar, att
förhålla sig till:
❏ 15 november: “Valberedningen skall senast 15 november, ojämna år, skriftligen
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för
nästa mandattid.”
❏ 1 december: “Senast 1 december, ojämna år, skall valberedningen delge
röstberättigade organisationer (SDF och medlemsföreningar) sitt underlag gällande
förbundets verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela
distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem, som står i
tur att avgå, och namnen på dem, som har avböjt återval.”
❏ 31 december: “Röstberättigade organisationer får senast 31 december, ojämna år,
avge förslag på personer för valen under punkterna 16–21 i kap 2. 5§.”
❏ 31 januari: “Nomineringar till Ledningsgrupp Idrott ska vara inne senast 31 januari,
jämna år, till valberedningen.”
❏ 15 februari: “Valberedningen skall senast 10 den 15 februari, jämna år, tillställa
röstberättigade organisationer sitt förslag jämte uppgift på samtliga till
valberedningen nominerade personer.”
Årets valberedning har uppfyllt kraven i enlighet med stadgarna, med undantag för detta
dokument, som presenteras medlemmarna den 16 februari 2022 (en dag sent mot vad som
stipuleras i Stadgarna). Valberedningen tillfrågade, den 24e september, sittande styrelse (i
både SAFF och SLHF) vilkas samtliga mandattid utgår, huruvida de önskade kandidera för
nästa mandattid i kommande organisation.

Stadgarna
Valberedningens uppdrag finns uppställt i stadgarna i 3e kapitlet VALBEREDNINGEN och
VALNÄMNDEN. Där finns bl. a. följande att läsa:
3.2§ Ålägganden
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Valberedningen skall inför sitt och distriktens nomineringsarbete sammanställa ett underlag
som beskriver förbundets verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt.
Underlaget ska särskilt belysa områden som bedöms fungera väl samt redogöra för
områden där förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt behöver förstärkas.
Valberedningen skall senast 15 november, ojämna år, skriftligen tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 1 december, ojämna år, skall valberedningen delge röstberättigade organisationer
(SDF och medlemsföreningar) sitt underlag gällande förbundets verksamhetsplan och
förbundsstyrelsens arbete samt meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna
föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och namnen på dem, som har avböjt
återval.
I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valberedningen eftersträva en bred geografisk
representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Valberedningen ska också
sträva efter ökad mångfald och representation enligt samtliga diskrimineringsgrunder.
Valberedningen ska, efter nomineringar av medlemsföreningar inom respektive idrott, föreslå
ledamöter till respektive Ledningsgrupp Idrott för beslutande av förbundsstyrelsen.
Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och
rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte samt ordförande och ledamöter till
förbundets Disciplinnämnd.
3.3§ Förslagsrätt
Röstberättigade organisationer får senast 31 december, ojämna år, avge förslag på personer
för valen under punkterna 16–21 i kap 2. 5§. Valberedningen skall senast 10 den 15
februari, jämna år, tillställa röstberättigade organisationer sitt förslag jämte uppgift på
samtliga till valberedningen nominerade personer.
Valberedningens uppdrag är alltså att granska det arbete som sittande styrelse gjort och gör
SAMT att sammanställa förslag till ny styrelse, disciplinnämnd, revisor samt ledningsgrupper
idrott. Därutöver skall valberedningen föreslå kandidater till ordförande, sekreterare,
justerare samt rösträknare för förbundsmötet.

Poster som skall föreslås, 16–21 i kap 2. 5§
Valberedningen skall lägga fram förslag på följande poster (utdrag ur Stadgarna som finns
att finna på swe3.se):
“16. Val på två (2) år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på fyra (4) år av tre ledamöter.

3

2022-02-16

18. Val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av två (2) år, med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för det kommande
verksamhetsåret.
19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet.
20. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.”
KOMMENTAR: Valberedningen har lämnat önskemål till sittande styrelse att föreslå årsmötet genom en
proposition, att ändra punkt 21 till 21. Val på två (2) år av ordförande och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter till
Disciplinnämnd. Med anledning av detta föreslås ett utöka antal ledamöter för Disciplinnämnden.

Ledningsgrupp Idrott
Valberedningen skall, baserat på nomineringar från föreningarna, ta fram förslag på
Ledningsgrupp Idrott för de tre idrotterna; amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.
Följande finns att läsa om detta i stadgarna:
8.1§ Sammansättning
Ledningsgrupp Idrott består av ordförande och fyra till åtta ledamöter.
Ledningsgruppen ska bestå av kvinnor och män, och RFs jämställdhetsmål ska beaktas. Ledningsgruppen utser,
vid det konstituerande mötet, bland sina ledamöter en sekreterare samt tillsätter de övriga funktioner som
behövs.
8.4§ Val av ledningsgrupp
De föreningar som enligt sina föreningsstadgar i ändamålsparagrafen bedriver idrotten har rätt att nominera
ledamöter och ordförande i ledningsgruppen för idrotten till Valberedningen.
Dessa föreningar bestämmer genom sina nomineringar vilka personer som är valbara till ledamot i
ledningsgruppen idrott
Baserat på inkomna nomineringar från föreningar, lägger Valberedningen ett förslag till Förbundsstyrelsen på
ledamöter i Ledningsgrupp Idrott.
För att kunna utses till ledningsgruppen måste personen varit nominerad av förening till valberedning.
Nomineringar till Ledningsgrupp Idrott ska vara inne senast 31 januari, jämna år, till valberedningen.”

Styrelsen 2020 och Disciplinnämnden 2020
Styrelsen (för SAFF och SLHF), som verkat hittills under innevarande verksamhetsår, har
bestått av nedan ordföranden och ledamöter. Inför verksamhetsåret 2022 har
valberedningen ett uppdrag om att tillsätta en styrelse som totalt består av en ordförande
samt sex ledamöter. Ordförande och tre ledamöter skall väljas på två år och tre ledamöter
skall väljas på fyra år.

Styrelsen uppe för omval
●

SAFF
○ Ordförande Kjell Peterson
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●

○ Ledamot Lars Samuelsson
○ Ledamot, Erika Wiman Snäll
○ Ledamot, Joan Travasett
○ Ledamot, Celine Helgesson Hallström
○ Ledamot, David Jonsson
○ Ledamot, Jan Burell
○ Ledamot, Ella Spira
○ Ledamot, Björn Isberg
○ Ledamot, Linnéa Nyberg
○ Ledamot, Anton Lagerström
Uppe för omval SLHF
○ Ordförande, Ella Spira
○ Ledamot, Aimee Mackenzie
○ Ledamot, Paula Martins de Olivieria
○ Ledamot, Ylva Mellin
○ Ledamot, Jaan Jakobson
○ Ledamot, Kristian Yacoub
○ Ledamot, Maarten Steinz
■ Avgått under verksamhetsåret

Disciplinnämnden
Disciplinnämnderna i SAFF och SLHF har under verksamhetsåret bestått av:
● SAFF:
○ Johan Hübner, ordförande
○ Jesper Fredriksson
○ Gustaf Taube
○ Per Lindell
○ Anna Wockelberg
● SLHF:
○ Daniel F Gass, Ordförande
○ Björn Isberg
○ Bengt Sandén

Styrelseledamöter som kandiderar för omval samt nominerade
kandidater
Omval styrelsen - kandidater
Styrelseledamöter vars mandattid utgår, tillfrågades den 24e september om de önskade
kandidera för en ny mandatperiod i den nya organisationen. Av dessa, kandiderar följande
personer för en ny mandatperiod:
○
○

Ordförande Kjell Peterson
Ledamot, Celine Helgesson Hallström
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○
○
○
○
○
○
○

Ledamot, David Jonsson
Ledamot, Jan Burell
Ledamot, Ella Spira
Ledamot, Björn Isberg
Ledamot, Linnéa Nyberg
Ledamot, Anton Lagerström
Ledamot, Jaan Jakobson

Omval Disciplinnämnden - kandidater
Samtliga medlemmar i disciplinnämnden, med undantag för Björn Isberg (SLHFs
Disciplinnämnd), kandiderar för fortsatt arbete i disciplinnämnden. Följande kandiderar:
● SAFF:
○ Johan Hübner, ordförande
○ Jesper Fredriksson
○ Gustaf Taube
○ Per Lindell
○ Anna Wockelberg
● SLHF:
○ Daniel F Gass, Ordförande
○ Bengt Sandén

Nominerade kandidater Förbundsstyrelse och Disciplinnämnd
Följande personer har nominerats (inkomna förslag från föreningar och distrikt) plats i
förbundsstyrelse och/eller disciplinnämnd (utan inbördes ordning):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ella Spira (FS)
Jaan Jakobson (FS)
Douglas Smith (FS)
Karin Blomdahl (FS)
Robin Alexandersson (FS)
Annika Landfors (DN)
Charlotta Gredenborn (DN)
Angelica Thingstad (DN)
Louise Wendel (DN)

Valberedningens förslag
Valberedningen, tillsammans med distrikt och föreningar, kom gemensamt fram till ett antal
egenskaper och kompetenser, som de önskade se hos sin framtida förbundsstyrelse. Dessa
egenskaper och kompetenser har varit vägledande i sökandet efter de kandidater som
valberedningen önskar nominera.
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Förslag till ordförande samt ledamöter till förbundsstyrelsen
I sitt förslag till förbundsstyrelse för SWE3 har valberedningen satt stor vikt vid kontinuitet,
vilket återspeglas i det förslag som valberedningen föreslår som ny styrelse.

Ordförande
Som ordförande föreslås Kjell Peterson på en tid om två år. Kjell valdes in som
förbundsordförande för SAFF, sedermera SWE3, i samband med årsmötet 13 mars 2021.
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Utöver sin roll som ordförande har Kjell även arbetat med Internationellt och
Samgåendeprocessen.
Kjell Petersons bakgrund
●
●
●
●
●
●

Ordförande SAFF och SWE3, 1 år
Ordförande Täby Flyers 4 år
Ordförande Täby Flyers valberedning 3 år
Ledamot Vårholma Fastighetsägarförening 3 år
Ledamot Vårholma Samfällighetsförening 3 år
Ordförande Vårholma båtklubb 6 år

I sitt civila liv arbetar Kjell Peterson på Cisco Systems där han är “globalt ansvarig för ett
team som hanterar alla inköp av tjänster till affärsområdet Customer Experience”.

Ledamöter
Valberedningen föreslår följande kandidater till ledamöter till förbundsstyrelsen:
● Jan Burell, 4 år
Jan har sedan årsmötet 21 mars 2019, agerat kassör i förbundsstyrelsen (SAFF, SWE3).
Jan har, förutom sitt uppdrag som kassör, suttit med i gruppen som hanterat
Samgåendeprocessen för det nya förbundet. I sitt civila liv arbetar Jan Burell som kreditchef
på bank.
● Ella Spira, 4 år
Ella valdes in till styrelsen (SAFF/SWE3) i samband med årsmötet 13 mars 2021, och kom
dessförinnan från Svenska Landhockeyförbundet där hon suttit med sedan 2012 och senast
sedan 2018 agerat ordförande. Ella har under verksamhetsåret 2021 har Ella varit vice
ordförande i förbundet och utöver det ansvarat för Landhockey. I sitt civila liv arbetar Ella
Spira som operatör på Polisens kontaktcenter.
● Björn Isberg, 4 år
Björn valdes in till styrelsen (SAFF/ SWE3) i samband med årsmötet 13 mars 2021 och har
under verksamhetsåret 2021 ansvarat för Internationellt. Björn har sitt ursprung inom
Svenska Landhockeyförbundet där han varit ordförande i 15 år. Björn har även varit
styrelsemedlem i Haninge GK, Haninge GK AB i sammanlagt 20 år samt styrelseledamot i
Europeiska Landhockeyförbundet i 4 år. I dag är Björn engagerad i Internationella
Landhockeyförbundets Tävlingskommittée, där han representerar Europa. Ledamot i tre
olika arbetsgrupper inom Europeiska Landhockeyförbundet.
● Celine Helgesson Hallström, 2 år
Celine valdes in till förbundsstyrelsen (SAFF/SWE3) i samband med årsmötet 22 mars 2020
och har under verksamhetsåret 2021 ansvarat för att ta fram visionsarbetet för förbundet,
Vision 2030, samt ansvarat för Föreningsforum. I sitt civila liv studerar Celine till civilingenjör
på KTH.
●

Linnéa Nyberg, 2 år
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Linnéa valdes in till förbundsstyrelsen i samband med årsmötet 13 mars 2021 och har under
verksamhetsåret 2021 agerat sekreterare i SAFF och sedermera SWE3. Att arbeta fram en
ny struktur för hur förbundet skriver verksamhetsplan och följer upp mot densamma, har varit
ett fokusområde för Linnéa. Linnéa har en erfarenhet som “sekreterare och ordförande i
Carlberg Cavaliers amerikanska fotbollsförening 2015-2020, Ordförande i
Försvarshögskolans studentkår 2015-2017 samt ledamot och sekreterare Studentpalatset
AB bolagsstyrelse 2016-pågående. I sitt civila arbetar Linnea som administrativ samordnare
på Örebro Kommun.
● David Jonsson, 2 år
David valdes in till förbundsstyrelsen (SAFF/SWE3) i samband med årsmötet 13 mars 2021
och har under verksamhetsåret 2021 varit ansvarig för elit. David har en erfarenhet som
ordförande i Örebro Black Knights och ledamot i VSAFF. David har lång erfarenhet av idrott
på högsta nivå där han spelat amerikansk fotboll i högsta serien samt på landslagsnivå.
Under 2021 drev David landslagskommiteen som bla, tillsammans med herrlandslaget i
amerikansk fotboll, bärgade ett EM-silver. I sitt civila arbetar David som Lean koordinator på
ett stort processföretag.

Förslag till Disciplinnämnden
Valberedningen föreslår att disciplinnämnden för 2022 skall bestå av:
● Ordförande: Johan Hübner
Johan har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2016 och arbetar i det civila livet
som advokat.
●

Ledamot: Jesper Fredriksson
Jesper har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2018 och arbetar i det civila livet
som jurist på affärsjuridisk advokatbyrå.

●

Ledamot: Gustaf Taube
Gustaf har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2016. I det civila livet arbetar
Gustaf som jurist och då närmast som skattebrottsutredare.

●

Ledamot: Per Lindell
Per har suttit i Disciplinnämnden i tre år och arbetar i det civila livet som advokat.

●

Ledamot: Anna Wockelberg
Anna har suttit med i Disciplinnämnden sedan årsmötet 13 mars 2021. I det civila
livet arbetar hon idag i egen juristbyrå med inriktning på familje- och avtalsrätt och
driver även ytterligare två bolag.

●

Ledamot: Angelica Thingstad
Angelica föreslås väljas in som ny ledamot i Disciplinnämnden. Hon arbetar idag som
jurist på en Stockholmsbyrå där hon ansvarar för internutbildning. Angelica har en
bakgrund inom amerikansk fotboll och har spelat med Örebro Black Knights.
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●

Ledamot: Daniel F Gass
Daniel föreslås ny ledamot i Disciplinnämnden. Daniel har fram till årsskiftet suttit i
Svenska Landhockeyförbundets disciplinnämnd, i vilken han har verkat i mer än 3 år.
Daniel är tidigare aktiv spelare och tränare inom svensk landhockey. Civilt arbetar
Daniel som konsult.

●

Ledamot: Bengt Sandén
Bengt föreslås ny ledamot i Disciplinnämnden. Han har suttit i Svenska
Landhockeyförbundets disciplinnämnd i 21 år. Med detta är Bengt en erfaren
ledamot. Civilt arbetar Bengt som tjänsteman inom finans.

●

Ledamot: VAKANT Valberedningen söker fortsatt ytterligare en ledamot till
Disciplinnämnden och räknar med att kunna presentera en sådan för medlemmarna
innan årsmötet.

Förslag till Revisor och Revisorssuppleant
Stefan Norell och Micael Schultze har under verksamhetsåret 2020 agerat revisor samt
revisorssuppleant i SAFF och sedermera SWE3.
Valberedningen föreslår dessa även för verksamhetsåren 2022 och 2023.

Förslag till ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
för förbundsmötet
Som ordförande för förbundsmötet föreslås Sten Tolgfors.
Som sekreterare för förbundsmötet föreslås Monica Thomassen.
Som justerare samt rösträknare föreslås årsmötet att tillsätta dessa.

Ledningsgrupp Idrott
Nominerade Ledningsgrupp Idrott Amerikansk fotboll
Följande personer har nominerats av föreningar till en post i Ledningsgrupp Idrott
Amerikansk fotboll:
1. Adrian Ashami
2. Anna Brolin
3. Anna Jungermark
4. Carl Kamm
5. Costas Koyfis
6. Douglas Smith
7. Erik Rådman
8. Hans Ragnesjö
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9. Helena Skeppner
10. Karin Blomdahl
11. Caroline Gerelius
12. Katarina Olsson
13. Kristian Elisson
14. Lisa Jansson
15. Maria Kollberg
16. Maria Mangelin
17. Martin Frings
18. Mats Hagsten
19. Micke Gustafsson
20. Miriam Dreifaldt
21. Nina Kiviharju
22. Ninni Petersson
23. Patrik Lundqvist
24. Sara Eklund
25. Thomas Ahlberg
26. Tyson Guillen
27. Ulrika Stensson

Nominerade Ledningsgrupp Flaggfotboll
1. Andreas Hellström
2. Andreas Östlund
3. Anna Brolin
4. Anton Lagerström
5. Christoffer Lindström
6. Daniel F Gass
7. Dennis Åkesson
8. Emma Arfwidsson Pettersson
9. Erika Wiman Snäll
10. Eva Nordlander Sigvardsson
11. Freddy Nilsson
12. Gabriella Pröckl
13. Gun Gustavsson
14. Hanna Lindén
15. Hedvig Palocci
16. Jim Kaya
17. Josefina Kydönholma
18. Lucas Östlund
19. Marianne Gimhag
20. Marika Holm
21. Markus Agebrink
22. Mattias Hejdesten
23. Max Lindvall
24. Nora Henriksson
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25. Pia Engström Rydén
26. Robin Alexandersson
27. Sundiata Owens
28. Tore Malmström

Nominerade Ledningsgrupp Landhockey
1. Adam Svanberg
2. Agnello Fernandez
3. Colin Ingram
4. Edvin Frölander
5. Elin Svanberg
6. Ellen Harju
7. Ivan Tomac
8. Jaan Jakobson
9. Jan Olof Rydin
10. Klara Moberg
11. Klas Moberg
12. Krister Jones
13. Kristian Yacoub
14. Kristina Thulin
15. Marie Johnsen Jensen
16. Mats Jansson
17. Mats Öhrbom
18. Mattias Wellinder
19. Matts Egeholm
20. Nils Dressler
21. Nils Paulsson
22. Noortje Thien Berglin
23. Oscar Strauss
24. Paula Martins de Oliveira
25. Rickard Claesson
26. Sofia Blomgren
27. Tomas Farbotko
28. Urban Björkman
29. Ylva Mellin
Valberedningen arbetar fortsatt med sitt förslag till de tre ledningsgrupperna Idrott.
Valberedningen skall lämna förslag till kommande styrelse på ledamöter till sagda
ledningsgrupper.
Vänligen Valberedningen SAFF
Frågor besvaras via mail på valberedning@amerikanskfotboll.com
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