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Valberedningens förslag till SVBF Årsmöte 2022 

Inklusive ledamöter som har mandatperiod kvar 

 

I vårt arbete har vi granskat styrelsens och nämndernas arbete och lyssnat in 

styrelsemedlemmar, förbundspersonal, distriktens valberedningar och medlemmar i 

rörelsen. 

 

Valberedningens arbete 

Valberedningen består av fem personer som alla är förankrade i rörelsen och därmed har 

örat mot rälsen. 

Enkäter till alla i sittande styrelse har skickats ut där varje person individuellt får svara på hur 

arbetet under året har fortlöpt, hur de ser på sin egen insats och om de ser 

förbättringsmöjligheter. Kompletterat med samtal med personer från styrelse och personal. 

På förra årsmötet lyftes frågan hur valberedningen går till väga för att lyssna in rörelsens 

behov och önskemål när det gäller profiler på kandidater. Tillägg i år är att de 6 distriktens 

valberedningar har kontaktats och bjudits in till ett online möte den 24:e mars 2022 där 

valberedningen enligt stadgarna presenterade den information som 18:e mars gick ut till 

hela rörelsen via en nyhet på förbundets hemsida: 

https://www.volleyboll.se/Svenskvolleyboll/Nyheter/inforvalentillarsmotet2022 

Nyheten innehåller en sammanställning av vilka poster som är öppna för val och vilka 

kandidater som är öppna för omval. På mötet med distrikten berättade valberedningen 

också om sitt arbete så långt och distriktens valberedningar kom med input och diskussioner 

fördes om prioritering av kriterier såsom geografi, kompetenser, erfarenheter från rörelsen 

respektive yrkesliv etc. Skriftlig sammanfattning skickades efter mötet till alla distrikten. Vi 

ser att mötet var uppskattat av alla parter. 

 

Verksamhetens behov – vad vi ser 

Vår bild av styrelsens arbete under året som gått är att det har varit intensivt med många 

frågor och aktiviteter att hantera. Styrelsen har lyckats skapa struktur i arbetet för att 

underlätta prioritering, fokusering och fördelning av arbetet för rörelsens bästa. I 

valberedningen har vi fått till oss uttryck som ”detta är den bästa styrelsen vi haft på länge”. 

En stor eloge till alla som arbetat i styrelsen och personal under året som lyckats skapa både 

strukturen och det goda samarbetet trots pressade situationer under ett intensivt år. 

Då styrelsen som grupp fungerar väl har valberedningen fokuserat på de två platser som 

blivit vakanta. Två ledamöter väljer att kliva av pga andra åtaganden o händelser i livet. 

Våra stadgar säger att det ska vara hälften män och kvinnor, därför har vi letat en man och 

en kvinna. 
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Vi har tillfrågat extra mycket norrut i landet för att försöka sprida det geografiskt. Andra 

kriterier vi haft i fokus är engagemang, helhetssyn, samarbetsförmåga, erfarenhet av och 

förståelse för volleybollrörelsen i Sverige och internationellt samt utåtriktad 

marknad/sponsor erfarenhet och nätverkande egenskaper. 

 

Årets förslag år 2022 – två nya krafter bland ledamöterna i förbundsstyrelsen 

Årets förslag innebär alltså en stor kontinuitet då förbundsstyrelsen som grupp fungerar 

mycket väl samt för att kunna fortsätta arbeta med uppstartade initiativ då ett år går fort. 

De två nya ledamöterna i förslaget har båda förankring i volleybollrörelsen, den ena med 

gedigen eliterfarenhet både som spelare nationellt och internationellt samt som tränare. 

Den andre har erfarenhet från arbete och engagemang i flera andra idrotter och förbund och 

ett intresse av att hitta vägar att utveckla sponsorsamarbeten och liknande för svensk 

volleyboll. Våra nämnder jobbar också på mycket bra och en ny ledamot ingår i förslaget. Se 

mer om de nya personerna i presentationerna nedan. 

 

Förbundsstyrelsen: 
Ordförande, Annika Sjöberg, Kungälv (Omval) 
Ledamot, Jan Wahlén, Visby (Omval) 
Ledamot, Marie Saxne, Landskrona (Omval) 
Ledamot, Mikael Peterson, Stockholm (Nyval) – se presentation nedan* 
Ledamot, Matilda Wikander, Örebro (Nyval) – se presentation nedan* 
Ledamot, Malin Holm, Malmö 1 år kvar 
Ledamot, Verena Rizzoll, Ängelholm 1 år kvar 
Ledamot, Ulric Svensson, Jönköping 1 år kvar 
Ledamot, Niklas Gustafsson, Stockholm 1 år kvar 

Juridiska nämnden:  
Ordförande, Jan Råssjö (Omval) 
Ledamot, Ida Arvidsson (Omval) 
Ledamot, Henrik Borna (Omval) 
Ledamot, Maria Andersson 1 år kvar 
Ledamot, Kristoffer Thiblin 1 år kvar 

Tävlingsnämnden: 
Ordförande, Tomas Lidstedt (Omval) 
Ledamot, Caroline Åhström (Nyval) – se presentation nedan* 
Ledamot, Marcus Collin (Omval) 
Ledamot, Malin Byhlin 1 år kvar 
Ledamot, Marc Oscarsson 1 år kvar 

Revisorer: 

Revisor: Magnus Hamberg (Omval) 

Revisorssuppleant: Jan Hamberg (Omval) 
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*Presentationer av nominerade för nyval: 

Matilda Wikander: Matilda har spelat volleyboll från 1994 till 2011 (plus ett antal inhopp 

efter det). Startade karriären i Tierp Volley och flyttade sedan 1999 till Falköping för att gå 

volleybollgymnasiet. Efter studenten gjorde hon 5 säsonger i Örebro Volley, 1 säsong på 

Cypern i AEL Limassol, 2 säsonger i Tyska Alemannia Aachen och slutligen 1 säsong i 

Lindesberg Volley innan hon avslutade sin aktiva karriär. Matilda har varit coach 

åren 2011 – 2017 i Örebro Volley. 

 

Mikael Peterson: Mikael beskriver sig som en idrottsälskande, social person med stora 

nätverk inom och utanför idrottsfamiljen. Volleyboll är en absolut favoritsport med eget spel 

på anspråkslös nivå och som entusiastisk åskådare i bland annat sommarfina Kalmar i 

somras, på träning med Qatars beachvolleypar på Teneriffa samt inte minst på det 

fantastiska EM slutspelet i Globen 1989. 

Fem år som förbundsordförande i Svenska Kanotförbundet och åtta år i SISU 

idrottsutbildarnas riksstyrelse. Generalsekreterare på Svenska Friidrottsförbundet, Svenska 

Ishockeyförbundet och Svenska Bordtennisförbundet. Tränare inom fotbollen Enskede IK 

och genomfört Svenska Fotbollsförbundets tre första tränarsteg. Idag är Mikael kanslichef på 

Riksförbundet för Cystisk Fibros. Det är dock främst inom näringslivet han varit verksam: i IT-

branschen, som VD för kommunikationsbyrå, som konsult och programansvarig på 

ledarinstitutet MGruppen, kommunikationsansvarig på Vägverket. 

 

Caroline Åhström: Caroline började sin volleybollkarriär i Skellefteå Volley som 11-åring och 

spelade volleyboll i div 1 på slutet innan det blev dags att lägga skorna på hyllan för att börja 

plugga till Civilingenjör i Luleå. När det var klart blev det flytt till Umeå för att börja med 

beachvolley, och har där varit aktiv både i IKSU Volleybolls styrelse samt IKSU 

Beachvolleyboll. Arbetar idag som brokonstruktör. 

 

 

2022-04-15 

SVBF Valberedning 

Anneli Friborg, Ordförande 

Markus Lampio 

Magdalena Henrysson 

Mats Porsklev 

Madeleine Hedenbergh 

 


