Svenska Rugbyförbundet Förbundsmöte 2019

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, disciplinnämnd
För att ta del av valberedningens motiveringar samt presentationer av föreslagna personer,
se bilaga.

Val av antal ledamöter
Valberedningen föreslår årsmötet att välja fyra ledamöter.
Valberedningen föreslår årsmötet att ej välja några övriga ledamöter och att punkt 12 utgår.
Valberedningen föreslår årsmötet att välja två suppleanter.

Förslag till styrelse och revisorer
Ordförande 2019-2020
Skattmästare 2019-2021
Ledamot 2019-2021
Ledamot 2019-2021
Ledamot 2019-2020
Suppleant 2019-2020
Suppleant 2019-2020

Daniel Sörensson
Patrik Hillelson
Jill Lundström
Helena Proos
Stefan Landgren
Ulrika Christerson
Michael Lawitz3

Nyval, fyllnadsval 1 år
Nyval1
Omval
Nyval
Nyval, fyllnadsval 1 år2
Omval
Nyval

Revisionsbyrå 2019-2020
Sonora Revision (Johan Engdahl) Omval
Lekmannarevisor 2019-2020 Allan Mabon
Nyval
Lekmannarevisor 2019-2020 Per Gjörloff
Nyval

Övriga ledamöter i styrelsen är
Sekreterare 2018-2020
Ledamot 2018-2020

Pasi Niemelä
Ivan Vitus

Nomineringar inkomna till valberedningen från SDF eller medlemsförening och som
ej föreslås till förbundsstyrelsen
Kari Tapper, Fredrik Hammarwall (har dragit tillbaka sin kandidatur), Pål Olsson (har avböjt
att kandidera efter vidare samtal), Eamonn McCallion (har avböjt att kandidera 2019)

1

Om Patrik Hillelson ej väljs till skattmästare kvarstår hans uppdrag som ledamot ytterligare ett år.
Fyllnadsval av Stefan Landgren sker under förutsättning att årsmötet väljer Patrik Hillelson till
skattmästare. Om så ej sker behåller Patrik Hillelson sin plats som ledamot ytterligare 1 år och Stefan
Landgren nomineras då istället som suppleant.
3
Michael Lawits föreslås som suppleant under förutsättning att Stefan Landgren tar plats som
ledamot istället för Patrik Hillelson. Om så ej sker ersätter Stefan Landgren Michael Lawits som
suppleant i valberedningens förslag.
2
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Förslag till disciplinnämnd
Förslaget är utarbetat av Anja Näslund och Anders Sjöström
Ordförande 2019-2020
Ledamot 2019-2020
Ledamot 2019-2020
Suppleant 2019-2020
Suppleant 2019-2020

Michael Rowley
Sara Bergklint
Martina Vivlund
Steve Ideskog
Magnus Andersson (tidigare ledamot)

Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval

Valberedning
Anja Näslund och Magnus Andersson står till årsmötets förfogande. Anders Sjöström
avböjer omval.

Valberedningen genom
Anja Näslund, ordförande
Magnus Andersson, Anders Sjöström
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Bilaga - Presentation av nominerade samt valberedningens
motivering
Antal ledamöter respektive suppleanter
Styrelsen bör bestå av tillräckligt många ledamöter dels för att få en kompetensmässig bredd
och heterogen sammansättning som representerar hela förbundet verksamhetsmässigt och
dels för att orka med utvecklingsarbete och interaktion med kommittéer och arbetsgrupper.
Styrelsen bör dock inte vara allt för många då det kan försvåra samsyn och arbete. Därför
anser valberedningen att fyra ledamöter är ett lämpligt antal som komplement till ytterligare
roller och att inga övriga ledamöter ska väljas.
Baserat på det totala antalet poster i styrelsen anser valberedningen att två suppleanter är
tillräckligt.

Presentation av personer som föreslås till nyval
Daniel Sörensson - Ordförande
Daniel arbetar som VVS-konsult och ansvarar för en avdelning i Malmö på ca 10 personer.
Hans yrkesmässiga karriär har inneburit allt från officer i flottan till produktionsansvarig, egen
företagare och VD. Han har stor erfarenhet av att leda människor och organisationer och ser
sig själv som en kommunikativ och glad människa med många ideer och ett driv framåt.
Rugbymässigt började han som hjälptränare i Pingvins ungdomssektion 2007 för att bli en
del av Pingvins styrelse 2008. I flera år var han också ungdomsansvarig för Pingvin. Sedan
2014 har han varit ordförande i Pingvin och drivit de senaste årens utvecklingsarbete i
föreningen tillsammans med sin styrelse och andra i föreningen. Han har också suttit i
styrelsen för Skånes rugbyförbund och blev 2018 vald till ordförande i ett fyllnadsval på ett
år. Daniel bor i Trelleborg med fru och två barn.

Valberedningens motivering: Daniel har under sina år som ordförande i Pingvin fått
föreningen att växa och utvecklas både på ungdoms- och seniorsidan. I detta arbete har
Daniel fått andra att engagera sig och samverka. Han ser att bredd- och elitverksamhet
kompletterar varandra och att det är viktigt att få fram en gemensam samsyn om det
fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunikation är en nyckel i hans arbete. Med erfarenheten i
Pingvin tillsammans med hans yrkesroll anser valberedningen att Daniel är rätt person att
fortsätta leda arbetet inom svensk rugby.
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Patrik Hillelson - Skattmästare
Patrik har suttit i styrelsen för Svenska Rugbyförbundet i flera år med undantag för kortare
uppehåll. Hemmaföreningen är Erikslund Rugby. I sitt arbete i IT/teknikbranchen har han
haft många ledaruppdrag som inkluderat budget- och ekonomiansvar.
Valberedningens motivering: Patriks yrkesroll tillsammans med det faktum att han i sin
nuvarande roll som ledamot redan är insatt i förbundets ekonomi och behov gör att
valberedningen ser honom lämpad att fortsätta arbetet med att skapa en stabil ekonomi i
harmoni med verksamhetsplan och visioner, fungerande rutiner och ökade intäkter för
förbundet.

Helena Proos - Ledamot
Helena är från Enköpings Rugbyklubb där hon själv spelade på 90-talet och också har suttit i
styrelsen samt haft andra förtroendeuppdrag. Med hela familjen engagerad i rugbyn lägger
hon idag en del av sin tid på bland annat marknadsföring och sponsring för damernas 7mannalandslag.
Yrkesmässigt är Helena sedan årsskiftet regionsråd i Region Uppsala. Dessförinnan har
under 10 år varit kommunalråd i Enköpings kommun, varav fyra år som kommunstyrelsens
ordförande. Under sina politiska år har hon varit tjänstledig från en tjänst som Key Account
Manager i ett större Försäkringsbolag. Tjänsten inkluderar bland annat att vara finansiell
rådgivare.
Valberedningens motivering: Helena har en lång erfarenhet av politiska uppdrag inom
kommun och landsting och är därmed väl förtrogen med den demokratiska processen.
Hennes engagemang som tidigare spelare, därefter kring landslagen och i dotterns spelande
innebär att hon både representerar ungdom och elit och kan se flera perspektiv kring svensk
rugby. Hennes arbete med personlig sponsring för landslagen kan dessutom vara en av flera
pusselbitar när det gäller ökade intäkter till förbundet.

Stefan Landgren - Ledamot
Stefan var en av grundarna av Lugi Lions 1972 och är fortfarande aktiv i föreningen med mer
än 40 års styrelsearbete varav 15 dom ordförande bakom sig. Utanför rugbyklubben var
Stefan ledamot av Lugialliansen (paraply för alla idrottssektioner) och dess ordförande under
några år. Bredvid styrelsearbetet har Stefan varit ungdomstränare och spelande tränare
under många år. På förbundsnivå har ha tidigare suttit i förbundsstyrelsen med ansvar för
landslagen, men även även varit förbundskapten för U-19 och herrlandslaget.
I sitt yrkesliv har Stefan har arbetat med ungdomar i olika miljöer. Det sista årtiondet har
fokus varit som handledare för personalgrupper och enskilda inom människovårdande yrken
samt utbildningar kring värdegrund i personalgrupper. Numera är han åldersmässigt
pensionär, men fortfarande yrkesaktiv på deltid.
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Valberedningens motivering: Med mångåriga erfarenhet från svensk rugby och föreningsliv
tillsammans med sin yrkesroll bör Stefan kunna bidra till en stark ledning av anställda såväl
som förtroendevalda och öka engagemanget och samverkan mellan olika konstellationer
som arbetar för att utveckla svensk rugby. Att han dessutom numera är pensionär och
därmed har mer tid är positivt för ett uppdrag som tar tid.

Michael Lawitz - Suppleant
Michael började sin rugbybana i Malmö Rugbyklubb och har bland annat representerat
Sverige i Junior Vikings som spelare och varit manager för laget. Som spelare fick han med
landslaget besöka Bosön vilket inspirerade honom i hans yrkesval, studier till
Idrottskonsulent vid just Bosöns Idrottsfolkhögskola och dessförinnan Sports Management
vid Malmö Högskola har lagt grunden till hans arbete. De senaste åren har han arbetat som
idrottskonsulent på såväl förenings- som förbundsnivå samt via SISU Idrottsutbildarna i
Stockholm arbetat med föreningsutveckling. I dagsläget har en ledamotspost i Svenska
Parasportsförbundet som han vid kommande årsmöte kommer att lämna. Privat bor Mickael
idag i Stockholm med sin familj.
Valberedningens motivering: Med utbildning ämnad för organisationsutveckling inom
idrotten, kunskap om och erfarenhet av rugby som idrott samt erfarenhet av att både som
anställd och förtroendevald arbeta med föreningsutveckling inom andra idrotter bör Michael
kunna bidra med värdefull kompetens i utvecklingsarbetet gällande såväl föreningsutveckling
som regionaliseringen inom svensk rugby.

Allan Mabon - Lekmannarevisor
I yrkeslivet har Allan ett antal styrelseuppdrag som ledamot och ordförande i flera företag.
Allans engagemang uppdrag i Stockholm Exiles har varit omfattande under året och han har
tidigare varit lekmannarevisor i SRF.
Valberedningens motivering: Tidigare erfarenhet av det specifika uppdraget liksom generell
kunskap och erfarenhet av styrelsearbete gör att Allan är mycket lämpad för uppdraget.

Per Gjörloff - Lekmannarevisor
Per Gjörloff och är till vardags kultur- och fritidschef i en kommun i södra Sverige med
budget-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för en större skara medarbetare och
medarbetare och chefer. Han har varit ledare inom rugby på olika nivåer i nitton år och är
idag ordförande för Smålands Rugbyförbund.
Valberedningens motivering: Med lång erfarenhet av föreningsliv men också som chef inom
den kommunala sektorn som på många sätt har en liknande förvaltning gör att Per matchar i
rollen som lekmannarevisor.
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Sara Bergklint - Disciplinnämnden
Sara startade sitt rugbyspelande i Enköping men är idag tillhörande Stockholm Exiles där
hon denna säsong innehar uppdraget som manager för herrlaget. Hon har tidigare varit aktiv
domare på ungdomssidan.
Idag är hon utbildad jurist och arbetar som bolagsjurist med informationssäkerhet och
kommersiell avtalsrätt. I sitt arbete har hon ofta en rådgivande roll, men fungerar också som
resursplanerare och arbetar i projekt.
Valberedningens motivering: Som tidigare domare och utbildad jurist har Sara den perfekta
förståelsen för disciplinnämndens arbete. Hon kan tolka lagtexter och kan rugby som idrott.

