
Förslag från Valberedningens Valberedning för SOK inför årsmötet  

20 april 2021. 
 

Undertecknade har fungerat som Valberedning inför valet av SOK:s valberedning vid 

årsmötet den 20 april 2021. Vi har genomfört gemensamma möten och här kommer en 

presentation av våra tankar och vårt förslag till Valberedning för SOK. Initialt deltog även 

Michael Marklund i arbetet, men han lämnade uppdraget eftersom han är på förslag till att 

ingå in valberedningen. Bakom det samlade förslaget, står Anna Iwarsson och Karl-Erik 

Nilsson. 

Efter att, inledningsvis, ha kontaktat nuvarande valberedning, som vi tycker gjort ett bra 

jobb, har vi fått några förutsättningar att förhålla oss till. På frågan om vilka som är beredda 

att kandidera för omval har Walter Rönmark, ordförande i Valberedningen, avböjt omval 

medan Annika Grälls, Patrik Tengwall, Kristiina Pekkola och Mikael Eriksson gärna kvarstår. 

Därmed står dessa fyra till förfogande för omval.  

Vi har försökt förhålla oss till ett antal principer där vi bland annat tror på en balans mellan 

kontinuitet och förnyelse. Vi anser därför att det är bra om en majoritet från den nuvarande 

valberedningen även finns med i den valberedning som ska utses på kommande årsmöte. Vi 

vill få tillstånd en rimlig fördelning mellan sommar- och vinteridrotter och vi ser det som 

synnerligen viktigt att ha en så jämställd valberedning som möjligt.  

Vi har under processen, fram till att vi idag lägger vårt förslag, tillskrivit samtliga OSF om våra 

tankar och principer och bett om kandidater till valberedningen. Efter avslutad process i 

beredningen har vi kommit fram till följande förslag: 

Vårt förslag till Valberedning för SOK inför årsmötet 20 april 2021: 

Patrik Tengwall, ordf 

Annika Grälls 

Kristina Pekkola  

Mikael Eriksson 

Michael Marklund 

Nedan ser du en kort presentation av ovanstående kandidater.  

 

Stockholm den 31 mars 2021 

 

Karl-Erik Nilsson  Anna Iwarsson  

Fotboll   Gymnastik   



SOK:s valberedning. 

Presentation av kandidater 
 
 
Patrik Tengwall, Gymnastik – nyval ordförande i valberedningen 
 
Skåning som flyttade till Stockholm som 20-åring för utbildning till idrottslärare på GIH.  

Idrottsliga rötter är inom gymnastiken och har varit aktiv gymnast, tränare, domare på 

internationell nivå och därefter organisationsledare sedan 1987. Med i förbundsstyrelsen 2012-2016 

och därefter i gymnastikens valberedning. Blev dess ordförande 2018. 

Arbetar också i SOK:s valberedning sedan 2015 och i RF:s/SISU Idrottsutbildarnas  dito sedan 2017.  

Yrkesmässigt, sedan 20 år, tillbaka varit verksam inom arena- och evenemangsbranschen med bl a 

många kontakter inom idrotten rörande stora idrottsmästerskap. Sedan 2017 anställd i Stockholms 

stad och för närvarande verksam som evenemangsstrateg. 

Kristiina Pekkola, Judo - omval 

 
Förbundsordförande i Judo sedan 2017 och blev invald i SOK:s valberedning 2019. 
Sedan 2019 uppdrag i RF´s internationella råd. Vice ordförande i RF/SISU Skåne. 
Ledamot i RF:s referensgrupp för Corona-frågor. 
 
Bor i Malmö och är civilt verksamhetschef på "Idrottspsykogi & KBT Mottagning i Malmö" sedan 
1998. 
 

Mikael Eriksson, Skridsko - omval 

Aktiv inom svensk skridskosport, som förälder och ledare i föreningen IF Thor i Uppsala samt på 

regional och nationell nivå. Invald som ledamot i förbundsstyrelsen 2015, och valdes till 

förbundsordförande 2017. Lämnade ordförandeuppdraget 2019 i samband med uppdrag utomlands, 

men är fortsatt ledamot i förbundsstyrelsen. Inom styrelsen har Mikael nu uppdraget som kassör.  

Arbetar sedan 30 år inom den svenska utrikesförvaltningen och är sedan 2018 Sveriges ambassadör i 

Tallinn.  

Annika Grälls, Fotboll - omval 

Ledamot i Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet och UEFA:s Advisory Marketing Committee, 

därtill ordförande för Elitfotboll Dam samt lekmannarevisor inom Riksidrottsförbundet/SISU 

Idrottsutbildarna.  

Tidigare drivit utvecklingsfrågor inom Distriktsfotbollen, Örebro län och ansvarat för 

fotbollsverksamhet (dvs från flick- till A-lag) inom en damelitförening, KIF Örebro,  samt ordförande i 

Friskis & Svettis, Örebro. 

Civilt jobbar Annika med innovationer kopplat till mat/måltid, food tech och cirkulär ekonomi.  

 

 



Michael Marklund, Curling - nyval 

Michael är sedan länge ordförande i Skellefteå Curlingklubb där han också är aktiv curlare. Valdes 

2013 till ordförande i Curlingförbundet. Arbetar internationellt, inom curlingen, i en arbetsgrupp som 

ser över governance-frågor. Målet är ökad jämställdhet samt bättre involvering och påverkan från 

medlemsorganisationerna. 

Skelleftebo med intresse för all idrott och inte minst som föreningsledare inom Sunnanå Sportklubb. 

Har haft många roller i föreningen och varit ordförande där under ca 12 år. Michael har tidigare, 

under en period, arbetat inom Västerbottens fotbollsförbund som chef.  

Privat är Michael delägare i ett företag som sysslar med organisationsutveckling byggt på idéerna 

som utvecklades i Sunnanå under 80-talet samt har även ett antal engagemang som ordförande i 

några bolagsstyrelser. 

 


