Valberedningens
förslag
Valberedningens förslag på ny styrelse samt
revisorer inför verksamhetsåret 2021/2022.
Material inför årsmötet 2021-09-28.

Om någon glömt…
Valberedningens huvuduppdrag
• är att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag: styrelse, revisorer och eventuellt till andra
poster i föreningen.
• En valberedning tillsätts av och har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till
detta.
• Valberedningens ledamöter måste vara väl förtrogna med föreningens struktur, arbete
och kultur. De ska basera sin insats på god förståelse av föreningens syfte, vision och
långsiktiga mål. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen,
alltså ett brett kontaktnät. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur
föreningen utvecklas och ta reda på om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Att
läsa protokoll från styrelsemöten och att delta vid styrelsemötena är metoder som
rekommenderas, liksom att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på
styrelsens förmåga att leda föreningen.

Valberedningen 2020-2021

Genomfört arbete & resultat 2018-2021
Under året har Valberedningen fortsatt det arbete som påbörjades 2018/2019 och letat
efter kandidater till SBBKs styrelse i syfte att:
• få in fler kvinnor i styrelsen - Andelen kvinnor har under dessa år ökat från 13% till 40%.

• föryngra - Snittåldern har sjunkit från ca 57 år till 49 år.
• fortsatt stötta det förändringsarbete som pågår - Förbättrad styrning av barn och
ungdomsverksamheten.

• bredda klubbens kontaktnät som kan gynna klubben på olika sätt. -> Rekryterat ledamöter
med mycket kompetens, starkt entreprenörskap och stark lokal förankring i Södertälje
med omnejd.

Valberedningens förslag
Avgående ledamöter
Ordförande – Anders Nielsen (I styrelsen 2 år)
Ledamot med fokus på herr – Gabriel Wallin (I styrelsen 2 år)
Omval av ledamöter för en tid av två år
Ekonomi samt föreslås till posten som ny Ordförande – Thomas Andersson (I styrelsen 2år)
Ledamot – Carola Skoog (I styrelsen 7 år)
Ledamot med fokus på dam – Ulrika Holmqvist (I styrelsen 2 år)

Nyval av ledamöter för en tid av två år
Ledamot med fokus på herr – Mats Appell
Ledamot – Joakim Nordlund

Joakim Nordlund, 47 år
Född och uppvuxen i Södertälje. Bor idag i Älvsjö samt i Trosa på
somrarna. Min idrottsliga bakgrund är inom hockey som jag utövade
fram till 20årsåldern. Älskar fortfarande träning/tävling och är en
klassisk ”träningsnörd”. Idag är jag mer en multisportare och vill gärna
se att träningen blir ett äventyr.
Jag är och ser mej själv som entreprenör och har startat och drivit upp
några bolag till vad som idag är en mindre koncern. Bolagen arbetar
endera med fastigheter (avkastning eller utveckling) eller tjänster mot
fastigheter såsom El/styr installationer. Koncernen är döpt efter våra
värdegrundsord QETAR, som står för Qvalite, Engagemang, Tillit,
Ansvar, Respekt. Detta för att dagligen påminna oss om vad vi står för.
Som person brinner jag för utveckling i alla dess slag. Jag driver hela
tiden framåt med visionen att saker ska bli lite bättre. Detta inom fler
områden såsom samhället, jag som person, min familj eller företagen.
Jag har lätt för att se möjligheter och lösningar och vill gärna förenkla
och hålla saker okomplicerade. ”Keep it simpel” är ett livsmotto och
jag vill tro att det gör mej effektiv i min vardag och lätt i sinnet.
Jag tror att jag förutom mitt nätverk kan tillföra energi och
entreprenörskap till styrelsen.

Mats Apell, 49 år
Född och uppvuxen i Falun, där jag också startade mitt basketspelande
som 11 åring. Jag var även aktiv i andra sporter så som, Fotboll,
Volleyboll, Bandy (på is) och Golf. Som 16-åring flyttade jag till
Huskvarna och fick två fantastiska år på Sanda Riksidrottsgymnasium
(det som numer ligger i Mark).
Jag kom till SBBK 1990 som spelare och spelade 11 raka säsonger i
herrlaget. Efter det så har jag varit aktiv i klubben med allt ifrån
Smurftränare, Mentor, Valberedning m.m. Just nu så är jag med som
coach på min dotters EF lag, SBBK F09 Nord.
Jag har sedan 1992 jobbat på Mandarin, en
Reklambyrå/Produktionsbyrå som sponsrat SBBK i många år.
Sjukt taggad på att få komma tillbaka till läktaren för att stötta vårat
dam- och herrlag under kommande säsong.

Förslag av revisorer
Omval av revisorer för en tid av ett år
Ordinarie - Rikard Moosberg, Auktoriserad revisor på Byrå Carlstedt & Lind AB
Suppleant - Maria Carlstedt, Auktoriserad revisor på Byrå Carlstedt & Lind AB

Ledamöter som står för omval 2022
Åsa Jernmo - Ledamot med fokus på dam
Per-Axel Månsson - Ledamot
Martin Jonsson Tibblin - Ledamot
Peter Boström - Ledamot med fokus på barn & ungdom
Lena Schulte - Ledamot med fokus på Marknad & Sponsring

