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Val av styrelseledamöter vid Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte
2017-04-20
Valberedningen har i stadgeenlig tid meddelat OSF och andra medlemmar namnen på de ledamöter
som står på omval och vilka av dem som är beredda att kandidera för ytterligare en period.
Valberedningen har också i enlighet med stadgarna erbjudit medlemmarna att nominera kandidater
till styrelsen.
Efter det att medlemmarna i SOK erbjudits att nominera kandidater avled styrelseledamoten Jerker
Löfgren varefter valberedningen förlängde nomineringstiden och lät den omfatta även ett fyllnadsval
efter Jerker Löfgren på två år.
När nomineringstiden gått ut hade till ordförandeposten en person, Hans Vestberg, nominerats. Till
de fem styrelsepositionerna, fyra styrelseplatser för en mandatperiod på fyra år och ett fyllnadsval på
två år, hade sammanlagt 14 personer nominerats. Samtliga ledamöter som står på omval hade
nominerats för ytterligare en period och därtill alltså ytterligare tio personer.
Valberedningen har intervjuat samtliga personer som nominerats.
Nedan följer valberedningens förslag till val av styrelseordförande och fem styrelseledamöter.

Val av ordförande för en mandatperiod på fyra år
Hans Vestberg

omval

Föreslagen av:
Svenska Handbollförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Fotbollförbundet

Val av fyra styrelseledamöter för en mandatperiod på fyra år
Katarina Henriksson

omval

Föreslagen av:
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Fäktförbundet

Per Palmström

omval

Svenska Fäktförbundet

Malin Eggertz Forsmark

nyval

Svenska Gymnastikförbundet

Anders Larsson

nyval

Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fäktförbundet

Fyllnadsval av en styrelseledamot på två år
Föreslagen av:

Olle Dahlin

nyval

Svenska Skidskytteförbundet

Presentation av de personer som valberedningen föreslår till ordförande
och styrelseledamöter i SOK:s styrelse.
Val av ordförande för en mandatperiod av fyra år
Hans Vestberg
Vid fjolårets årsmöte valdes Hans Vestberg enhälligt till ordförande, fyllnadsval på ett
år, för SOK.
Hans Vestberg presenterades då utförligt inför årsmötet. Han har därefter, enligt
valberedningen, på ett alldeles utmärkt sätt lett och utvecklat styrelsens arbete. Han
har också på ett förtjänstfullt sätt lett det strategiska arbetet, bl.a. med att förbereda
SOK för en ansökan om vinterolympiska spel till 2026. Mot den bakgrunden är det för
valberedningen självklart att föreslå Hans Vestberg som ordförande för SOK för en
mandatperiod på fyra år.
Val av styrelseledamöter för en mandatperiod av fyra år
Katarina Henriksson
Katarina Henriksson har varit ledamot av SOK:s styrelse i fyra år. Konståkning är
Katarinas idrott där hon varit ansvarig för utvecklingen av förbundets elitverksamhet i
många, många år. Hon har varit ledamot i Konståkningsförbundets styrelse i 15 år och
är sedan fem år tillbaka ordförande. Katarina har ett stort internationellt nätverk inom
konståkningen och då främst i egenskap av internationell domare och
kommittéledamot och har inom SOK:s ram vid ett flertal tillfällen representerat
Sverige vid internationella kongresser och symposier.
Per Palmström
Per Palmström har varit styrelseledamot i SOK i åtta år och är vice ordförande i
styrelsen. Per har varit styrelseledamot i Fäktförbundet, men är nu aktiv inom
fäktningen på basplanet i sin klubb och som tävlingsledare och har därigenom god
kontakt med fäktningen och Fäktförbundet. Per har goda kontakter inom den
internationella fäktningen och är mycket aktiv inom internationell fäktning. Per är
utbildad jurist och har på ett förtjänstfullt sätt bidragit med sitt juridiska kunnande i
styrelsearbetet, bl.a. genom arbete med stadgefrågor.
Malin Eggertz Forsmark
Malin Eggertz Forsmark är väl meriterad för en styrelseplats i SOK:s styrelse genom sin
gedigna erfarenhet av svensk idrott på alla plan, både som anställd och
förtroendevald. Malin hade när hon i fjol lämnade ordförandeskapet i
Gymnastikförbundet varit styrelseledamot i förbundet i 16 år varav de senaste tolv
som ordförande. Malin har god erfarenhet av den olympiska rörelsen dels som tidigare
styrelseledamot under fyra år i SOK och dels som ledare i den svenska olympiatruppen
både 1992 och 1994 och som aktiv i Stockholms OS-kampanj inför 2004. I mitten av
1980-talet arbetade Malin för IOK i Lausanne. Malin har ett stort internationellt
nätverk inte minst genom att hon i många år, sedan 2009, varit vice ordförande i det
Europeiska Gymnastikförbundet. Malin är utbildad personalvetare och arbetar nu som
avdelningschef på fritidsförvaltningen i Malmö.

Anders Larsson
Anders Larssons idrott är ishockeyn där han de senaste 20 åren varit ledare på olika
nivåer inom ishockeyn. I tio år var han distriktsordförande i Gästriklands
Ishockeyförbund och är sedan 2004 ledamot i Ishockeyförbundets styrelse där han
valdes till ordförande 2015. Anders är internationellt engagerad inom ishockeyn bland
annat inom det Internationella Ishockeyförbundets viktiga Competition and
Coordination Committee. Anders är utbildad civilingenjör och arbetar nu som HRdirektör inom medicinföretaget Elekta och det är då rätt naturligt att han inom
idrotten är ordförande för Bransch Idrott inom Arbetsgivaralliansen.

Val av en styrelseledamot på fyllnadsval på två år
Olle Dahlin
Skidor och framför allt skidskytte är Olle Dahlins idrott. Inget inom den disciplinen är
honom främmande. Allt från klubbarbete och ledare av ungdomsverksamhet till
styrelsearbete inom Skidskytteförbundet och även engagemang i det internationella
Skidskytteförbundet har Olle erfarenhet av. Olle har också spelat en viktig roll i den
kommersiella utvecklingen av Skidskyttesporten. Olle har varit truppledare, Chef de
Mission, för många VM, JVM och världscuper när det gäller skidskytte. Olle har varit
ledamot i Skidskytteförbundets styrelse sedan 1999 och vice ordförande från 2006 och
de senaste sju åren har Olle varit ordförande vilket han alltjämt är. Olle har ett stort
internationellt nätverk inte minst genom att han varit internationell domare och
numera är Vice President i det internationella Skidskytteförbundets styrelse. Olle är
utbildad civilingenjör och civilekonom och har de senaste 20 åren haft ledande
befattningar inom svenskt näringsliv. Sedan 2004 är Olle VD för Rottneros Bruk AB.

Övrig information
Som tidigare meddelats har utöver de personer som valberedningen föreslagit till styrelseposter
ytterligare nio personer nominerats och de är:
Föreslagen av:

Roger Bodin
Susanne Erlandsson

nyval
nyval

Bengt Jönsson

omval

Mervi Karttunen

omval

Janne Kårström
Anders Liljeblad
Linus Ottosson
Svante Rasmuson
Kalle Sundqvist

nyval
nyval
nyval
nyval
nyval

Svenska Skridskoförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Simförbundet
Svenska Cykelförbundet
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Rugbyförbundet
Svenska Brottningsförbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Bob och Rodelförbundet
Svenska Mångkampsförbundet
Svenska Kanotförbundet

Av dessa ovan nominerade personer har under nomineringsprocessen Jan Kårström och Linus
Ottosson och tagit tillbaka sin kandidatur.
För dem som är intresserad av att ta del av dessa personers meriter och CV finns de handlingarna
tillgängliga hos Anders Åberg, SOK:s kansli, anders.aberg@sok.se
SOK:s valberedning
Walter Rönmark, ordförande
Cecilia Hager
Stefan Rahm
Patrik Tengwall

walter@ronmark.se
cecilia.hager@swehockey.se
stefan@ksss.se
patrik.tengwall@live.se

070-602 77 70
070- 932 06 20
070-180 85 57
076-773 93 51

