Förslag till valberedning vid SOK:s årsmöte
Om uppdraget
Stadgarna säger endast vilka som ska förbereda det här valet. Det är de OSFordföranden som vid årsskiftet har varit längst i tjänst, som vi skulle uttrycka oss i
något annat sammanhang. Sammankallande är den som har varit med allra längst.
Stadgarna berättar inget om nomineringar. Därför har vi själva tagit initiativet till att
erbjuda er att nominera.
Intresset för att nominera har varit litet. Också andra skäl har gjort, att förslaget till
valberedning kommer sent.
Principer för val till valberedning
Så här uttryckte vi det i ett brev till OSF inför årsmötet 2015:
”I stadgarnas § 17 om valbarhet för styrelsen och valberedningen sägs följande:
”Vid val av ledamöter i styrelsen och valberedningen skall iakttagas att bland dem
skall finnas erfarenheter från såväl sommar- som vinteridrotter och såväl kvinnor
som män”.
Vi anser, att viktiga meriter för valberedningsledamöter är stark förankring i OSF
och ett brett kontaktnät, trovärdighet i SOK-kretsen och integritet, inte minst i
förhållande till ”sitt eget” OSF.”
Så här fortsatte vi vårt samtal med OSF inför årsmötet 2015 i det andra brev, där vi
motiverade våra förslag:
”Vi vill motivera valet av Walter Rönmark som ordförande med hans erfarenhet
från tunga uppdrag inom riksidrotten och bordtennisen, med hans integritet och
breda kontaktnät.
Förslaget om nyval av Mascha Pauelsen motiveras av att hon företräder ett
vinterförbund, och är den enda av de föreslagna från vinterförbunden som är
ledamot i förbundets styrelse.”
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Nuvarande valberedning
Den nuvarande valberedningen ser ut på följande sätt.
Ordförande
Walter Rönmark

Bordtennisförbundet

Önskar vara kvar
Ja

Ledamöter
Cecilia Hager
Svante Rasmuson
Stefan Rahm
Patrik Tengwall

Ishockeyförbundet
Mångkampsförbundet
Seglarförbundet
Gymnastikförbundet

Nej
Nej
Ja
Ja

Nominerade hittills
Följande personer är nominerade:
Annika Grälls från Svenska Fotbollförbundet
Kent Andersson från Svenska Judoförbundet
Tomas Eriksson från Svenska Innebandyförbundet
Förslag till valberedning
Vårt förslag till valberedning är följande:
Walter Rönmark, ordförande
Kent Andersson, Judo
Annika Grälls, Fotboll
Ulla Gustavsson, Simning
Förslag om en person från ett vinterförbund lämnas vid årsmötet
Motivering till förslagen
Då valberedningen enligt vårt förslag kommer att bestå av fyra nya ledamöter, är det
extra viktigt med kontinuitet på ordförandeposten. Mot den bakgrunden är det extra
viktigt att Walter Rönmark är kvar som ordförande. Kontinuiteten måste finnas. Det
vi sa om Walter förra gången vi nominerade honom är lika sant nu.
”Vi vill motivera valet av Walter Rönmark som ordförande med hans erfarenhet
från tunga uppdrag inom riksidrotten och bordtennisen, med hans integritet och
breda kontaktnät.”
Kent Andersson har under lång tid arbetat i företagsledande befattningar i en stor
koncern, Fortum, och deltagit i många rekryteringsprocesser till ledande positioner i
koncernen. Han är styrelseledamot och kassör i Svenska Judoförbundet.
Annika Grälls är styrelseledamot i Svenska Fotbollförbundet och ordförande i
Elitfotboll Dam. Med Annika i valberedningen kommer det att finnas en direkt
förankring i svensk idrotts i särklass största förbund.
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Annika är från Örebro där hon har arbetat i KIF Örebros styrelse. Hon är engagerad i
ledarskapsfrågor och har bl.a. gett ut böcker i ämnet. Hon är anställd vid Örebro
Universitet.
Ulla Gustavsson är ordförande i Simförbundet. Hon är väl förankrad i idrotten, även
som ordförande i Neptun, en av landets bästa simföreningar. Hon har varit aktiv i
diskussionerna om valberedningen vid tidigare årsmöten. Det är naturligt att
simningen, ett växande och ytterst framgångsrikt förbund, får ett inflytande i något
SOK-organ.
En företrädare bland vinterförbunden kommer att förslås vid mötet. I första hand är
intresset riktat mot de förbund/personer, som genom nomineringar till andra poster
har visat sig intresserade av att ta ansvar för ledningen av SOK.
Med detta förslag blir det en rimlig balans mellan små och stora förbund samt mellan
vinter- och sommarförbund. Vidare uppnås en ökad jämställdhet. De föreslagna
ledamöterna är genom styrelseplats i sina förbund väl förankrade i ledningarna.
Om övriga kandidater
Stefan Rahm har slutat sin anställning som generalsekreterare i Seglarförbundet och
är nu klubbdirektör i den klassiska seglarföreningen KSSS. Därmed är hans
kontaktnät bland andra förbund, och även i det egna, på en helt annan nivå. Bl.a. är
han inte med vid träffar för förbund och för generalsekreterare, arrangerade av RF
eller SOK. Han förlorar därmed både förbundsförankring och kontaktnät.
Patrik Tengwall är inte längre med i Gymnastikförbundets styrelse, och därmed är
också möjligheten till kontakter med det egna och med andra förbund mindre.
Med hänvisning till de förändrade förutsättningarna för de båda, och de principer vi
tidigare har lagt fast, föreslår vi att Stefan och Patrik inte väljs om. Det handlar inte
om de personliga kvalifikationerna hos de båda fina idrottsledarna. Det handlar om
att vi vill följa de principer vi tidigare har lagt fast.
Tomas Eriksson är en kunnig och välkänd idrottsledare, bl.a. tidigare ordförande i
Innebandyförbundet, och sedan RF-stämman 2015 också ledamot i
Riksidrottsstyrelsen.
Tomas Eriksson lever upp till de önskemål vi har om bl.a. erfarenhet, förankring,
kontaktnät och integritet. Två principiella skäl gör att vi har avstått från att föreslå
honom.
Innebandy är ett ”recognized” förbund och inte fullvärdig medlem. Fler personer än
någonsin har blivit nominerade till SOK-styrelsen. Det är då naturligt att i första
hand sprida inflytandet bland de ordinarie medlemmarna. En motion om rösträtt för
”RSF” behandlas också av årsmötet.
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Det andra skälet är utomordentligt principiellt. En RS-ledamot i SOK:s valberedning
skulle ge mycket tveksamma signaler om RS:s avsikter beträffade de två
organisationernas självständighet.
Med vänlig hälsning

Björn Bergström
Ordförande i
Svenska Bob
och Rodelförbundet

Eva Helgesson
Ordförande i Svenska
Tyngdlyftningsförbundet

Lars Liljegren
F.d. ordförande i Svenska
Fäktförbundet
(sammankallande)
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