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Valberedningens förslag inför val av styrelseledamöter vid Sveriges Olympiska 
Kommittés årsmöte 2021 

 
I enlighet med SOK:s stadgar meddelade SOK:s valberedning den 26 november 2020 att val 
av ordförande samt fyra styrelseledamöter äger rum vid SOK:s årsmöte 2021. 
Valberedningen informerade även om vilka ledamöter som förklarat sig beredda att 
kandidera för ytterligare en mandatperiod, respektive vilka som avsagt sig omval. OSF 
inbjöds samtidigt att lämna förslag på ledamöter att väljas in i styrelsen. Valberedningen 
har därefter den 18 januari 2021 informerat medlemmarna om vilka nomineringar till 
styrelseledamöter som inkommit vid nomineringstidens utgång. 

Till ordförande i SOK har som enda namn nominerats Mats Årjes. Till de fyra 
styrelseplatserna för en mandatperiod på fyra år har tio personer nominerats. Tre av dessa är 
förslag till omval: Anders Larsson, Katarina Henriksson och Malin Eggertz Forsmark. 
Därutöver har nominerats Petra Sörling, Carina Olsson, Fredrik Rapp, Johan Storåkers, Pia 
Zätterström, Stefan Rahm och Ulf Brömster. 

Valberedningen har kunnat följa styrelsens verksamhet, dess funktionssätt och ledamöters 
bidrag till arbetet, bl a genom regelbunden närvaro vid SOK:s styrelsemöten. Valberedningen 
har även samtalat med samtliga nominerade och noga granskat deras meriter, samt har fört 
samtal med de ledamöter som kvarstår i styrelsen. Sammantaget anser sig valberedningen ha 
skaffat sig en god bild av såväl styrelsens behov av kompetens som de nominerade 
kandidaternas förutsättningar och egenskaper. Målsättningen har varit att lägga fram ett 

förslag som fullt ut respekterar stadgarnas krav, tar tillvara enskilda individers förmåga och 
erfarenhet samt skapar ett väl fungerande arbetslag.  

Nedan följer en enig valberednings förslag till val av ordförande samt fyra styrelseledamöter 
för en mandatperiod på fyra år. Valberedningens ordförande, Walter Rönmark, har fr.o.m. 5 
mars valt att avstå från att delta i valberedningens arbete och slutliga överväganden 
avseende de förslag som valberedningen lägger fram. Valberedningens arbete har efter 5 
mars letts av Patrik Tengwall. 

  



 

 

 

Ordförande i SOK:s styrelse Föreslagen av 
Mats Årjes omval Svenska Skidförbundet 

Svenska Fotbollförbundet 
 

Ledamöter i SOK:s styrelse Föreslagen av 
Anders Larsson omval Svenska Ishockeyförbundet 

Svenska Skidförbundet 
Svenska Fotbollförbundet 
 

Malin Eggertz Forsmark omval Svenska Gymnastikförbundet 
Svenska Badmintonförbundet 
 

Petra Sörling nyval Svenska Bordtennisförbundet 
Svenska Badmintonförbundet 
Svenska Tennisförbundet 
 

Stefan Rahm nyval Svenska Seglarförbundet 
 

De av valberedningen föreslagna personerna torde vara välkända för SOK:s medlemmar vad 
gäller deras kompetens och erfarenheter som idrottsledare och engagemang inom 
idrottsvärlden. I det följande därför endast en kort presentation: 
 

 

Mats Årjes är sedan 2018 ordförande i SOK:s styrelse. Han var 
ordförande för Svenska Skidförbundet 2008–2018 och 
förbundsdirektör 1998–2002. Idag är han hedersordförande i sitt 
förbund. Under de tio senaste åren har Årjes haft en plats i 
internationella skidförbundets styrelse, där han i dag är vice 
ordförande. Årjes har erfarenhet från arbete inom näringslivet, bl a 
som mångårig VD i Skistar AB. 

 

Anders Larsson är styrelseledamot i SOK sedan 2017, och 
ordförande i Svenska ishockeyförbundet sedan 2015. Anders utbildade 
sig till civilingenjör i industriell ekonomi vid KTH i Stockholm. Efter en 
karriär inom näringslivet är Anders sedan förbundsmötet 2017 
arbetande ordförande i ishockeyförbundet. 
 
 

 

Malin Eggertz Forsmark är sedan fyra år ledamot i SOK:s styrelse. 
Malin har varit ordförande i Svenska Gymnastikförbundet, och är idag 
ordförande i förbundets internationella råd. Hon har varit 
styrelseledamot och vice ordförande i Europeiska Gymnastikförbundet. 
Malin är sedan 2015 anställd som avdelningschef inom Malmö 
Fritidsförvaltning, med ansvar för föreningsstöd, elitidrottsstöd, 
anläggningsfrågor och evenemang. 
 



 

 

 

Petra Sörling valdes 2003 in i Svenska Bordtennisförbundets styrelse 
och är sedan 2013 dess ordförande. Internationellt har Petra haft ett 
flertal internationella roller, bl a som ordförande i European Table 
Tennis Union Womens Working Group, Vice President i European 
Table Tennis Union samt Vice President (finance) i International Table 
Tennis Federation. Petra är civilekonom från Lunds Universitet och 
arbetar som VD för Rosengård fastighets AB. 

 

Stefan Rahm hade uppdraget som generalsekreterare för Svenska 
Seglarförbundet mellan 2004 och 2016. Han har varit medlem av 
SOK:s valberedning och har egen erfarenhet från sex olympiska spel 
som aktiv, tränare och ledare. Stefan har också varit engagerad 
internationellt inom Internationella seglarförbundet, och har haft en 
ledande roll i två svenska America’s Cup-satsningar. Stefan arbetar idag 
som klubbdirektör på Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS.  
 

 
 

Övrig information 
 
De fullständiga underlag som presenterats av de nominerande förbunden, såväl för 
valberedningens ovanstående förslag till inval som för de personer valberedningen denna 
gång valt att inte föra fram, kan erhållas från Anders Åberg, SOK, anders.aberg@sok.se 

 

Frågor med anledning av denna skrivelse kan besvaras av medlemmarna i valberedningen. 

 

Patrik Tengwall patrik.tengwall@live.se 070-887 03 10 

Mikael Eriksson mikael.eriksson@skridsko.se 070-630 0042 

Annika Grälls annika.gralls@gmail.com 070-246 64 29 

Kristiina Pekkola kristiina.pekkola@judo.se 070-440 0842 

 
Med vänlig hälsning, 
 
Valberedningen 
Sveriges Olympiska kommitté 
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