2020-03-10, uppdaterat 200415

Information från valberedningen inför årsmöte 21 mars/18 april
Valberedningen har som tidigare förmedlats haft stora utmaningar i att klara sitt uppdrag inför
årsmötet.
•
•
•

•
•

Inte en enda nominering inkom enligt stadgarna.
Tre privatpersoner inom svensk rugby har hört av sig med personliga tips.
En förening återkom med en konkret nominering efter vårt upprop den 28 februari. Av
personliga orsaker tackade den nominerade personen i ett senare skede nej till en
plats.
Tre personer har på eget initiativ hört av sig och ställt frågor om uppdraget, men av
olika orsaker, främst tajming i relation till privatlivet avböjt att gå vidare.
Valberedningen har utöver ovanstående bedömt och/eller haft kontakt med ett 50-tal
personer, både inom och utanför svensk rugby. Vi har också sökt kontakt direkt med
föreningar för att få tips på personer.

Vår bedömning är att det finns ett antal personer som har kompetens och intresse av att
bidra i förbundsarbetet, men tajmingen i år har varit dålig. Därtill har vi haft kontakt med flera
personer som idag saknar den erfarenhet och kunskap som vi bedömer behövs på den här
nivån, men som har ett intresse av att engagera sig på sikt. Valberedningen har därför
föreslagit styrelsen att under kommande arbetsår titta på möjligheten att utveckla ett
trainee/mentorsskapsprogram för att främja tillväxten av organisationsledare, något som
behövs om vi ska få en god utveckling av vårt förbund på såväl nationell som regional nivå.

Utifrån ovanstående beskrivning avslutar valberedningen nu sitt uppdrag och överlämnar till
vårt årsmöte att göra sina val. På nästkommande sida presenteras vårt förslag till styrelse
och därefter följer en presentation av de personer som nomineras för nyval.

Frågor besvaras av oss via telefon och mail
Anja Näslund (ordförande), Magnus Andersson, Michael Lawitz
Kontaktuppgifter:
Anja Näslund, anja@hfkk.se, Telefon 0709-967099
Magnus Andersson, magan174@gmail.com, Telefon 0703-014306
Michael Lawitz, michael.lawitz@innebandy.se Telefon 0702-651907
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Valberedningen förslag inför årsmöte 21 mars
Här följer valberedningens förslag utifrån dagordningen. En summering av valberedningens förslag
finns på nästa sida och presentation av de nya personerna återfinns sist i dokumentet.
§ 9 a Ordförande
Daniel Sörensson

Omval

§ 9 b Sekreterare
Jill Lundström

Nyval på denna position, 2 år

§ 9 c Skattmästare
Francois Dubos

Fyllnadsval 1 år

§ 10 Val av antal ledamöter
Valberedningen föreslår årsmötet att välja två (2) ledamöter vilket ger oss totalt tre (3) ledamöter i
styrelsen.
§ 11 Val av ledamöter
Peter Bambury
Stefan Landgren

Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år* (annars omval till suppleant)

* Fyllnadsvalet genomförs enbart under förutsättning att Jill Lundströms väljs till sekreterare. Om
någon annan väljs till sekreterare nomineras Stefan Landgren till suppleant på ett år.
§ 12 Val av ledamöter
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer noll (0) övriga ledamöter
§ 13 Val av antal suppleanter
Valberedningen föreslår årsmötet att välja två (2) suppleanter
Maria Vargö
Ulrika Svensson (fd Christerson)

Nyval 1 år
Omval 1 år

§ 14 Val av revisionsbyrå
Johan Engdahl (Sonora Revision)

Omval 1 år

§ 15 Val av lekmannarevisorer
Allan Mabon
Per Gjörloff

Omval 1 år
Omval 1 år

§ 16 Val av disciplinnämndens ordförande, två ledamöter och två suppleanter
Göran Stenström
Nyval 1 år
Ordförande
Sabina Mattsson
Nyval 1 år
Ledamot
Stina Leijonhufvud
Nyval 1 år
Ledamot
Steve Ideskog
Omval 1 år
Suppleant
Sara Åkerman
Nyval 1 år
Suppleant
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Förslag på styrelse verksamhetsår 2020
Ordförande
Daniel Sörensson
Sekreterare
Jill Lundström
Kassör
Francois Dubos
Ledamot
Helena Proos
Ledamot
Peter Bumbury
Ledamot
Stefan Landgren
Suppleant
Maria Vargö
Suppleant
Ulrika Christerson

Omval, 2 år
Nyval på denna position, 2 år
Fyllnadsval, 1 år
Inget val, ett år kvar
Nyval, 2 år
Fyllnadsval 1 år*
Nyval, 1 år
Omval, 1 år

Revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Omval, 1 år
Omval, 1 år
Omval, 1 år

Johan Engdahl, Sonora Revision
Allan Mabon
Per Gjörloff

* Fyllnadsvalet genomförs enbart under förutsättning att Jill Lundströms väljs till sekreterare. Om
någon annan väljs till sekreterare nomineras Stefan Landgren till suppleant på ett år.
Patrik Hillelsson (ledamot), Pasi Niemalä (sekreterare) och Ivan Vitus har avböjt omval. Lotta
Abrahamsson (skattmästare) har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag med ett år kvar.
Disciplinnämnden
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Göran Stenström
Sabina Mattsson
Stina Leijonhufvud
Steve Ideskog
Sara Åkerman

Nyval, 1 år
Nyval, 1 år
Nyval, 1 år
Omval, 1 år
Nyval, 1 år

Michael Rowley (ordförande), Sara Bergklint (ledamot), Martina Vivlund (ledamot) och Magnus
Andersson (suppleant) har avböjt omval.
Valberedningen
Vi anser själva att vi inte har fullgjort vårt uppdrag i och med att vi inte har klarat att hålla de enligt
stadgarna angivna tidsramarna eller kunnat nominera en fulltalig styrelse. Om årsmötet trots det vill ge
oss förnyat förtroende står Anja Näslund, Magnus Andersson och Michael Lawitz till årsmötets
förfogande.
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Valberedningen förslag inför årsmöte 21 mars
Francois Dubos, Göteborg, 36 år (Senaste förening: Göteborg RF)
Kommer ursprungligen från Frankrike där han har spelat rugby på Universitetsnivå i Parisområdet och
därefter med lägre ligalag. Har varit en del av Göteborg Rugbyförening sedan 2004, till och från som
spelare, styrelseledamot och den senaste tiden mest med fokus på Old Boys och utvecklingslaget.
Har gått Level 1 tränare- och domarutbildningar i Sverige.
Utanför rugbyplanen arbetar han som Nordisk Operativ chef för CBRE Integrated Laboratory
Solutions, mest baserad på AstraZeneca i Göteborg, där jag har både personal- och budgetansvar.
Peter Bumbury, Sigtuna (Senaste förening: Sigtuna Vikings Rugby Club)
Har bott i Sverige i fyra år, och flyttade hit med sin svenska fru. Var med och startade Sigtuna Rugby
för två år sedan. Sedan dess har man kommit igång med framför allt U12/U14-verksamhet och deltagit
i rugbyfestivalerna i Stockholmsområdet. Innan flytten till Sverige bodde Peter i Österrike och var i
många år engagerad som spelare och organisationsledare i Vienna Celtic Rugby Club. Han har därför
en lång erfarenhet av rugby som idrott och erfarenhet från olika länder och kontext.
Idag arbetar han som konsult vilket ger ett flexibelt arbetsliv och goda förutsättningar för att med tid
engagera sig i svensk rugby.

Maria Vargö, Norrköping (Senaste förening: Norrköpings Rugbyklubb Trojan)
Maria har tidigare varit aktiv i Svenska Rugbyförbundet som Kassör och Ordförande. För ett år sedan
var hon tvungen att hoppa av rollen som ordförande i förtid då hennes totala livssituation inte gjorde
det möjligt att lägga den tiden som behövdes. Idag ser situationen annorlunda ut och hon vill gärna
fortsatta bidra i utvecklingsarbetet. Hon kan bidra med sin erfarenhet av styrelsearbete från olika
kontext och flera års perspektiv och erfarenhet från tidigare poster inom Svenska Rugbyförbundet.
Till vardags arbetar hon som chef på Siemens i Finspång. Hon är politiskt aktiv och sitter som 2:e vice
ordf i Utbildningsnämnden i Norrköping samt föreningsaktiv som vice ordförande i Norrköpings
Rugbyklubb Trojan.
Göran Stenström, Helsingborg, 61 år (Senaste förening: Helsingborg Gripen, Häljarps Heroes)
Har sysslat med rugby sedan 1976 och är idag ungdomsansvarig i Helsingborg och hjälper till med
träningar i Häljarps Heroes. Dessutom styrelseledamot i både Helsingborg och Skånes Rugbyförbund.
Är nybliven avtalspensionär och har startat en konsultfirma. Försöker se det positiva och hitta glädje i
det jag gör.
Sabina Mattsson, Åre, 30 år (Senaste förening: Göteborg RF)
Har under de senaste tio åren bott på flera platser i landet och började spela rugby i Umeå. Blev
snabbt invald i styrelsen, och var i ett par år ordförande/sektionsordförande. Startade därefter en
förening i Sundsvall för att få bättre förutsättningar för träning. Blev dock inte kvar så länge utan
flyttade till Göteborg, där jag efter sju år äntligen fått spela seriespel i både 7's och 15's.
Arbetar som psykolog med inriktning mot familjer, barn och ungdomar sedan 4 år tillbaka. Kommer i
sommar börja jobba som skolpsykolog i Åre kommun. I övrigt har jag ett starkt engagemang för miljö
och klimat, och försöker leva efter de värderingarna så gott jag kan. Jag tycker det är viktigt att ha en
ordentlig grund i beslutsfattande, och ogillar "tyckande" utan evidens.
Stina Leijonhufvud, Stockholm, 44 år (Senaste förening: XX-Stockholm)
Har ett gediget rugbyförflutet som spelare, tränare och organisationsledare. Brinner idag främst för
utvecklingen av flickrugby och därför också tränaruppdrag inom detta område.
Sara Åkerman, Stockholm, 39 år (Senaste förening: Trelleborg)
Sara spelade under sin karriär för Trelleborg och representerade också Sverige i landslagspel under
flera år. Bor sedan fyra år tillbaka i Stockholm och har under denna tid varit borta från rugbyn. Ser
fram emot att få ett litet men viktigt uppdrag inom förbundet.

