Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete.
Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing
samt Tore Dagerhamn. Det har gått att få kontakt med valberedningen med mail eller telefon till
ledamöterna. Information om kontaktuppgifter har varit tillgängliga sedan början av december 2014.
Valberedningen har sammanträtt sju gånger, nämligen: 23/10, 20/11, 16/12, 8/1, 22/1, 29/1, 2/2. Vi
har även haft mail- och telefonkontakt. Ett möte med styrelsen har ägt rum.
Inledningsvis beskrev vi vår uppfattning om SFK:s uppdrag som vi sedan sammanfattade till:




Ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
Tävling
Jakt

Utifrån detta diskuterade vi behovet av den samlade kompetensen i styrelsen och enades om
följande: Affärsledarskap, PR och kommunikation, kontaktnät inom ridsporten, ekonomi och finans,
juridik, barn och ungdom, tävling och jakt.
Dessutom enades vi om led- och värdeord för vårt arbete:






Se framåt!
Kontinuitet i kombination med nya förmågor.
Avfärda alla former av villkor för engagemang i styrelsen.
För samtliga föreslagna ordinarie ledamöter samt ordförande skall det finnas en inkommen
beskrivning om vad man har för avsikt med sitt engagemang i SFK, samt vilken kompetens
man kan bidra med.
Dessutom klargjorde vi att valberedningens uppgift är att lämna förslag på ledamöter,
suppleanter, revisor och revisorssuppleanter samt meddela vilka i valberedningen som avser
att sitta kvar.

Med detta som bakgrund för vårt arbete har vi formulerat en uppmaning till klubbens medlemmar
att inkomma med intresseanmälan för engagemang i styrelsen. Denna lades ut på SFK:s hemsida i
början av december 2015 och mailades även ut till medlemmar med tillgängliga mailadresser.
Inkomna intresseanmälningar aktuella för en post i styrelsen ombads att inkomma med en
presentation av sig själva och sin intention med sitt engagemang.
Många bra anmälningar kom in, varav valberedningen enades om att föreslå ett utökat antal
ledamöter eftersom de utmaningar SFK står inför är resurskrävande. Vi anser att de kompetenser
som vi presenterar tillsammans kommer att utgöra en dynamisk grupp till framgång för SFK.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen att väljas
vid årsmötet.
Valberedningen föreslår 10 ordinarie ledamöter (varav 1 ordförande) och 7 suppleanter.
Valberedningens förslag avseende ordförande för styrelsen.
Valberedningen föreslår Christer Björklund (ny kandidat) som ordförande (2017)
Christer har på sin meritlista företagsledarskap, PR och kommunikation. Mångårig förankring i
idrottsrörelsen och erfarenhet av ordförandeskap i ett flertal idrottsföreningar. Christers mål med
SFK är att utveckla en sund idrottsrörelse i storstadsmiljö och främjande av ungdomsaktiviteter.
Tore Dagerhamn reserverar sig mot detta förslag.

Valberedningens förslag avseende ordinarie styrelseledamöter
Valda till 2016 är sedan tidigare Lotta Lagerberg, Cecilia Lilliehöök, Ronnie Walldén och Lars Norén.
Lars Norén har meddelat att han önskar utträda som ledamot i styrelsen och lämnar sin plats till
förfogande.
Valberedningen föreslår omval av Pernilla Hjälm till 2017
Valberedningen föreslår nyval av Lars Hansén (tidigare ordförande) till 2017. Tore Dagerhamn
reserverar sig mot detta förslag.
Valberedningen föreslår nyval av Annelie Andersson (ny kandidat, fyllnadsval för Lars Norén 2016)
Valberedningen förslår nyval Helena Persson (ny kandidat) till 2017
Valberedningen föreslår nyval av Björn Beckman (ny kandidat) till 2017
Valberedningen föreslår nyval Charlotte von Sivers Rosberg (ny kandidat) till 2017
Pernilla Hjälm. Utbildad affärsjurist, arbetar idag med ledarskap- och grupputveckling med hjälp av
hästar. Vill bidra till att SFK blir en klubb som kan gynna ungdomar och vuxna som håller på med
hästsport i centrala Stockholm.
Lars Hansén. Nuvarande ordförande för SFK. Ridit på ryttarstadion sedan 2009. Arbetar med
riskfrågor inom bank och finans. Har med sitt engagemang i SFK ledorden: Tradition, Kontinuitet och
Förnyelse. Vill slutföra de samarbetsplaner med befintlig ridklubb och ridskola som redan påbörjats.
Annelie Andersson. Har tidigare tävlat för SFK. Ordförande för nationella branchorganisationen:
Hästföretagarna sedan 2010. Driver egen verksamhet med inriktning mot hästnäring. C-tränare i
hoppning. Annelie vill att SFK återtar den status som klubben förtjänar.
Helena Persson. Landslagsryttare i hoppning. A-tränare i hoppning. Startade sin karriär i SFK. Sitter i
svenska ridsportsförbundets hoppkommité samt tränarrådet. Vill bidra med långsiktig och hållbar
utbildningsstrategi för ungdomar

Björn Beckman: Tidigare ledamot i SFK:s styrelse. Varit tävlingsledare för klubbens fälttävlan. Stort
hästengagemang i familjen. Kreditchef på Wasa Kredit. Vill få igång tävlingsverksamheten och stödja
jaktsektionens arbete.
Charlotte von Sivers Rosberg. Entreprenör med ursprung i läraryrket. Genomfört ombildning av
kommunal skola till friskola och sedan varit dess styrelseordförande. Ridit under sina ungdomsår på
Swartlings, Stockholms ridhus samt Djurgårdens ridskola. Vill delta i framtagandet av långsiktig
utbildningsstrategi för unga ryttare, samt bidra med kompetens som entreprenör.
Valberedningens förslag avseende styrelsens suppleanter
Valberedningen föreslår omval av Helena Perneborg (2016)
Valberedningen föreslår omval av Mathilda Åberg (2016)
Valberedningen föreslår omval av Maria Julia dos Santos (2016)
Valberedningen föreslår nyval av Tomas Waktel (2016)
Valberedningen föreslår nyval av Olivia Paulson (2016)
Valberedningen föreslår nyval Anna Silfverling (2016)
Valberedningen föreslår nyval av Birgitta Lindblad (2016)
Tomas Waktel, Entreprenör. Yrkesverksam inom media och försäljning (SvD, MTG/Kinnevik, Svenska
golfförbundet) Han har även arbetat med sponsring av idrott i Arena Group. Stort hästintresse i
familjen. Vill bidra med att utveckla kommersiella lösningar för föreningens tävlingar och evenemang
genom sin kompetens inom marknadsförening.
Olivia Paulsson. Studerar teknisk kemi på KTH. Gediget intresse inom ridsporten. Varit
huntingberidare, unghästutbildare och hopphästutbildare. Tävlat i banhoppning och fälttävlan.
Utövar modern femkamp. Vill bidra med sitt engagemang i ridsporten.
Anna Silfverling: Tidigare medlem av SFK:s styrelse. Startat om ryttarspelen. Stort hästengagemang i
familjen.
Birgitta Lindblad. Tidigare medlem av SFK:s styrelse. Varit tävlingsledare och hållit i hoppträningar.
Har egen bokföringsbyrå. Stort hästintresse i familjen.

Valberedningens förslag avseende revisorer
Valberedningen föreslår omval av Hans Christer Gillquist
Valberedningen föreslår omval av Laila Niemela
Valberedningens förslag avseende revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Lars Blomberg
Valberedningen föreslår omval av Peter von Fábry- Eichner

Valberedningens förslag avseende ledamöter till valberedningen att väljas vid årsmötet.

Louise Ribbing och Andreas Dahlander har meddelat valberedningen och styrelsen att de inte står till
förfogande för omval som ledamot/sammankallande. Till valberedningen har följande anmält att de
står till förfogande för omval som ledamöter: Birgitta Kihl och Tore Dagerhamn. Valberedningen
anmodar årsmötet att föreslå nyval av andra ledamöter till valberedningen.

Februari 2015
SFK:s valberednings resultat, inför årsstämman 2015
Styrelse
ordinarie

Namn

Kommentar

Period

Christer Björklund *)
Lotta Lagerberg
Cecilia Lilliehöök
Ronnie Walldén
Anneli Andersson
Pernilla Hjälm
Lars Hansén *)
Helena Persson
Björn Beckman
Charlotte von Sivers Rosberg

Ordförande, Nyval
Kvarstår
Kvarstår
Kvarstår
Fyllnadsval för Lars Norén
Omval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Till februari 2017
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2017
Till februari 2017
Till februari 2017
Till februari 2017
Till februari 2017

Helena Perneborg
Matilda Åberg
Maria Julia dos Santos
Tomas Waktel
Olivia Paulsson
Anna Silferling
Birgitta Lindblad

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016
Till februari 2016

Styrelse
suppleant

*)Tore Dagerhamn reserverar sig mot dessa två förslag.
På årsmötet kommer de intresseanmälningar som inkommit, utöver de som ingår i valberedningens
förslag, att redovisas.

