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Val av ordförande för SOK, fyllnadsval på tre år
Bakgrund
SOK:s ordförande Hans Vestberg meddelade den 17 januari att han avsåg att lämna ordförandeuppdraget vid SOK:s årsmöte den 19 april.
Den 21 januari bjöd valberedningen in OSF och andra medlemmar att nominera personer
till den ordförandepost som skall väljas, fyllnadsval för en mandatperiod på tre år, efter
Hans Vestberg.

De nominerade
När nomineringstiden gått ut den 12 mars hade tre personer nominerats av OSF.
1. Katarina Henriksson, SOK-styrelseledamot och ordförande i Svenska Konståkningsförbundet. Se bilaga 1.
2. Per Palmström, SOK-styrelseledamot, tillika vice ordförande i SOK. Se bilaga 2.
3. Mats Årjes, ordförande i Svenska Skidförbundet. Se bilaga 3.
De OSF som nominerat vilka personer har tidigare meddelats medlemmarna i SOK. Valberedningen har här valt att endast bifoga respektive OSF:s nominering av ”sin” kandidat.
För den som vill ta del av övriga förbunds nomineringar finns de tillgängliga hos Anders
Åberg, SOK:s kansli, anders.aberg@sok.se

Valberedningens arbete och utgångspunkter
För att bereda valen och skaffa ett bra beslutsunderlag för valberedningens förslag till
ordförande har vi gått igenom de nominerades meriter och kvalifikationer. Vi har intervjuat samtliga kandidater till ordförandeposten. Vi har rådfrågat personer, som arbetat
nära de nominerade i olika idrottsledaruppdrag och idrottsledarsammanhang, om de nominerades förutsättningar att leda SOK-arbetet. Vi har också rådfrågat de personer som
de nominerade själva refererat till. På så sätt har vi i valberedningen fått ett brett beslutsunderlag för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av vem vi anser har de bästa
förutsättningarna att som ordförande leda SOK-arbetet och SOK-styrelsen.
Inom de ramar som SOK:s stadgar anger och de ramar som årsmötet fastställt har SOK:s
ledning valt att de närmaste åren prioritera arbetet med att säkerställa SOK:s ekonomi
och säkra inkomsterna, främst sponsorintäkter och intäkter som funktion av kommersiella
samarbeten. Detta med syfte att samordna elitidrottssatsningen och hjälpa och stötta
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OSF:en i deras elitutveckling främst genom Topp- och Talangprogrammet. Det är av stort
värde om SOK:s ordförande har erfarenhet av och kunskap om hur det arbetet går till.
Att arbeta för att få OS 2026 till Sverige med Stockholm som huvudort är ett annat prioriterat område.
Ett arbetsområde av stor vikt för SOK-styrelsen är också att fördjupa samarbetet med RF
och SPK främst vad gäller samordnat elitidrottsstöd och elitidrottsutveckling.
Utifrån de prioriterade områdena blir kraven på en ordförande för SOK bland annat att ha
stor erfarenhet och kunskap om förutsättningarna för de olympiska förbundens arbete
och framför allt förbundens elitutveckling. Erfarenhet av och kunskap om hur det är att
leda ett OSF är en viktig förutsättning för att kunna vara ordförande för SOK.
Med tanke på SOK:s internationella verksamhet, och den internationella miljö som SOK
verkar i, är det viktigt att en ordförande i SOK har stor internationell erfarenhet och kompetens och ett stort internationellt nätverk.
Vi baserar dessa ställningstaganden på den kunskap vi som valberedning fått av att noga
följa SOK-styrelsens arbete de senaste åren och i den kontinuerliga dialogen med medlemmarna under beredningsprocessen.

Mats Årjes, ordförande i Svenska Skidförbundet, föreslås till ordförande för SOK
En enig valberedning föreslår Mats Årjes som ordförande för SOK för de kommande tre
åren. Mats Årjes har en djup och bred erfarenhet av, och god kunskap om, idrottsrörelsen. Han har mångårig idrottsledarerfarenhet både som ideellt engagerad idrottsledare
och som anställd inom idrotten.
Efter den aktiva skidkarriären och avslutad akademisk utbildning anställdes Mats Årjes
som förbundsdirektör i Svenska Skidförbundet (SSF). När Mats Årjes började på Skidförbundet var förbundet i en svår ekonomisk situation. Under de fyra år (1998-2002) Mats
Årjes var chef på Skidförbundet lyckades man under hans ledning vända den ekonomiskt
svåra situationen till en för förbundet stabil och bra plattform för ekonomisk utveckling.
Mats Årjes lämnade förbundsdirektörsposten 2002 för att arbeta i det privata näringslivet,
men lämnade inte engagemanget för idrotten. Han valdes 2008 till ordförande i Svenska
Skidförbundet. Skidförbundet är ett stort olympiskt förbund med ekonomiskt stora och
starka och medialt intressanta och attraktiva grenar och små och ekonomiskt svaga grenar. Som ordförande i Svenska Skidförbundet har Mats Årjes därför stor förståelse för
olika grenars och förbunds olika förutsättningar. Mats Årjes har genom den komplexitet
som gäller inom Skidförbundet - bland annat med de olika skidgrenarnas villkor - skapat
förståelse för att samarbete krävs för att grenar med sämre förutsättningar måste få stöd
och hjälp för sin utveckling från skidgrenar med bättre förutsättningar.
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Mats Årjes har under sin idrottsledartid visat stort intresse för de internationella frågorna
och förstått betydelsen av ett internationellt engagemang. Det har stor betydelse för
svensk idrott och för att svensk idrott på det sättet också får möjligheter att påverka den
internationella idrottsvärlden.
Mats Årjes har framgångsrikt varit med och drivit kampanjer för VM-arrangemang till Sverige (Åre 2007) och lett kampanjerna för att få VM i nordiska grenar till Falun 2015 och
VM i alpint till Åre 2019. För att lyckas i det arbetet måste man ha goda kontakter och ett
stort nätverk i den internationella idrottsvärlden samt ha goda kunskaper om internationell idrott. De kunskaperna, de kontakterna och det nätverket har Mats Årjes.
Som starkt involverad och drivande kraft under Åre-VM 2007 och i egenskap av förbundsordförande ytterst ansvarig för det framgångsrika VM-arrangemanget i Falun 2015 har
Mats Årjes visat att förmågan att leda stora komplexa organisationer är stor; han förstår
hur man kan samordna insatserna från ideellt engagerade ledare med professionella aktörers ledarinsatser. Det är därför naturligt att Mats Årjes också är drivande i VM-arrangemanget 2019, ett VM som han verksamt bidragit till har hamnat i Åre och Sverige.
Mats Årjes internationella kompetens och engagemang visar sig också i att han sedan
2010 är ledamot av FIS’ Council, styrelsen i det internationella skidförbundet. Mats Årjes
är också ledamot i FIS’ kommitté för marknadsfrågor.
I det civila är Mats Årjes VD och koncernchef i det börsnoterade bolaget SkiStar vilket ger
en bra kontaktyta med näringslivet. Mats Årjes har också goda relationer i den politiska
miljön och bra samarbete med politiska företrädare på såväl lokal, regional som nationell
nivå.
Med Mats Årjes får SOK en ordförande med en gedigen och omfattande erfarenhet av hur
det är att leda ett stort olympiskt förbund med stora och små skidgrenar och ekonomiskt
starka och svaga grenar inom förbundet.
Med Mats Årjes får SOK en ordförande med en gedigen internationell erfarenhet och med
stort internationellt engagemang med säte och stämma i den internationella idrottsvärldens styrande organ.
Med Mats Årjes får SOK en ordförande som kan leda komplexa organisationer där hans
erfarenhet av näringsliv och politik blir av stort värde.
Det är mot den bakgrunden en enig valberedning föreslår Mats Årjes till ordförande för
SOK.
SOK:s valberedning
Walter Rönmark, ordförande
Annika Grälls
Ulla Gustavsson
Stefan Rahm
Patrik Tengwall
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