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Val av styrelseledamöter vid Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2019-04-23
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 gett SOK:s medlemmar möjligheter att nominera kandidater till styrelsen.
Till de fyra styrelseplatserna för en mandatperiod på fyra år har sex personer nominerats.
Samtliga styrelseledamöter som står på omval, Olle Dahlin, Ria Damgren, Anette Norberg
och Hans von Uthmann, har nominerats för en mandatperiod på fyra år. Därutöver har Johan Storåkers nominerats av Svenska Friidrottsförbundet och Pia Ahlengärd av Svenska Volleybollförbundet.
Valberedningen har noga gått igenom de nominerades meriter och CV och intervjuat samtliga personer som nominerats. Valberedningen har på det sättet fått en bra bild av de nominerades kunskaper och kompetenser och förutsättningar att göra en god insats i SOK:s styrelse. Valberedningen har också nära kunnat följa de personer som sedan två, fyra respektive
åtta år varit ledamöter av SOK:s styrelse och nominerats för omval och kunnat bedöma de insatser de gjort som styrelseledamöter. Valberedningen har på det sättet skaffat sig ett bra underlag för sitt förslag till val av styrelseledamöter på fyra år.
Nedan följer en enig valberednings förslag till val av fyra styrelseledamöter för en mandatperiod på fyra år.

Val av fyra styrelseledamöter för en mandatperiod på fyra år
Olle Dahlin

omval

Föreslagen av:
Svenska Skidskytteförbundet

Ria Damgren

omval

Svenska Triathlonförbundet

Anette Norberg

omval

Svenska Curlingförbundet

Hans von Uthmann

omval

Svenska Basketbollförbundet

Dessa ovan av valberedningen föreslagna personerna torde vara välkända för OSF:en och
SOK:s medlemmar vad gäller deras kompetens och erfarenheter som idrottsledare och engagemang inom idrottsvärlden. Någon utförligare presentation torde därför inte behövas men i
det följande kommer ändå en kort presentation

Olle Dahlin
Olle Dahlin har varit ledamot i SOK:s styrelse i två år. Skidor och framför allt
skidskytte är Olle Dahlins idrotter. Olle har varit ledamot i Skidskytteförbundets styrelse sedan 1999 och ordförande mellan åren 2010 – 2018. Olle Dahlin
är nyvald ordförande i det internationella skidskytteförbundet och har ett väldigt stort nätverk inom den internationella idrotten.

Ria Damgren

Ria Damgren är sedan 2011 ledamot i SOK:s styrelse. Hon har varit ordförande i
Svenska Triathlonförbundet och är fortfarande styrelseledamot i triathlon. Ria
Damgren är styrelseledamot i det internationella triathlonförbundet och har ett
bra internationellt nätverk.

Anette Norberg

Anette Norberg är sedan fyra år tillbaka ledamot i SOK:s styrelse. Hon är Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna med OS-guld 2006 och 2010. Anette
Norberg är sedan 2014 ledamot i Svenska Curlingförbundets styrelse och är engagerad som tränare och coach inom curlingen.

Hans von Uthmann

Hans von Uthmann valdes till ledamot av SOK:s styrelse 2011. Hans von Uthmann valdes 2007 in i styrelsen för Svenska Basketbollförbundet där han sedan
två år senare valdes till ordförande som han varit i sju år. Efter att ha lämnat
ordförandeposten är Hans von Uthmann i dag engagerad inom idrotten på
klubb och föreningsnivå.

Övrig information

Som tidigare meddelats har utöver de personer som valberedningen föreslagit till styrelseposter ytterligare två personer nominerats till SOK:s styrelse och de är:
Pia Ahlengärd

nyval

Johan Storåkers

nyval

Föreslagen av:

Svenska Volleybollförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Vid intresse av dessa nominerade personers meriter och CV, som de presenterats av respektive nominerande förbund, kontakta Anders Åberg, SOK, anders.aberg@sok.se
Finns frågor och funderingar med anledning av denna skrivelse så hör gärna av er till någon i
valberedningen.
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