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Valberedningens förslag till SVBF Årsmöte 2021

Verksamhetens behov – vad vi ser
Valberedningen konstaterar att Svenska volleybollförbundet liksom förra året fortfarande befinner sig
i en förändringsresa med både relativt ny organisation och en del nya personer. Samtidigt vill vi
belysa att det finns mycket fin kompetens samlad hos både styrelse, personal och nämnder
tillsammans. En viktig och tacksam utgångspunkt för fortsatt utveckling av svensk volleyboll.
Pandemin sätter sin prägel på arbetet, man kan tro att det skulle bli mindre arbete då många
aktiviteter inte kan genomföras. Men i stort blir effekten tvärtom, då det krävs planering och
om-planeringar då förutsättningarna ständigt ändras. Detta skapar en väldigt hög arbetsbelastning i
organisationen och tar energi.
Sammantaget ser vi därför att det är viktigt att det nu ges stort fokus på att sätta organisatoriska
saker, prioritera och hitta strukturer i det föränderliga. Med syfte att:
●
●

Skapa mesta möjliga effekt utåt till föreningarna i rörelsen.
Värna en bra arbetsmiljö långsiktigt för både personal och styrelsemedlemmar.

Under året som gått har ett förbättringsarbete påbörjats som redan gett goda effekter på det interna
arbetet och det finns stor potential och vilja att fortsätta den utvecklingen.

Organisationen består av många kugghjul som måste samspela i ett fungerande maskineri. Som spelar i linje
med verksamhetsinriktning som rörelsens föreningar sätter.

Förbundet är en instans för att samla svensk volleyboll och ge förutsättningar till föreningarna så att
dom kan utvecklas så bra som möjligt. Ett fungerande maskineri är grunden för detta.
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Årets förslag – ny ordförande och blandning av kontinuitet och ny kraft bland ledamöter
Inåt prio 1 - Årets förslag innebär en förändring på ordförandeposten då vi ser att verksamheten just
nu är i mycket stort behov av ett ledarskap som i första hand organiserar alla tillgängliga krafter. Som
strukturerar och prioriterar arbetet inom och runt styrelsen och i samarbete med personal.
Utåt prio 2 - De senaste åren har ett gediget och mycket berömvärt utåtriktat arbete gjorts där
volleybollen börjat bli mer synlig och delaktig i svenska idrottsforum samt det har skapats utökade
kontakter för Sverige i internationella sammanhang. Detta ser vi har alla möjligheter att fortsätta
parallellt genom fördelning av ansvarsområden och samarbete, där inte nödvändigtvis ordförande
måste göra alla delar själv. Långsiktigt är det ett viktigt engagemang för att sätta svensk volleyboll på
både Sverige- och världskartan, öppna dörrar och ge möjlighet att påverka sportens utveckling.
Ledamöter - Då valberedningen ser ett behov av en ny ordförande så ville vi nominera Lennart
Neovius till ledamot, vilket Lennart Neovius tackat nej till. Förslaget innehåller en blandning av
värdefull kontinuitet och nya krafter som tex innebär tillskott på kompetensområdena ekonomi och
kommunikation. Därmed blir valberedningens förslag för omval/nyval/fyllnadsval inklusive nämnder
och revisorer enligt följande:
Förbundsstyrelsen:
Ordförande, Annika Sjöberg, Kungälv (1 år Nyval som ordf) – se presentation nedan*
Ledamot, Malin Holm, Malmö (2 år Omval)
Ledamot, Niklas Gustafsson, Stockholm (2 år Nyval) – se presentation nedan*
Ledamot, Verena Rizzoll, Ängelholm (2 år Nyval) – se presentation nedan*
Ledamot, Ulric Svensson, Jönköping (2 år Nyval) – se presentation nedan*
Ledamot, Marie Saxne, Landskrona (1 år Fyllnadsval för Annika Sjöberg) – se presentation nedan*
Ledamot, Jan Wahlén, Visby 1 år kvar
Ledamot, Madeleine Eriksson, Göteborg 1 år kvar
Ledamot, Mattias Forsman, Umeå 1 år kvar
Juridiska nämnden:
Ordförande, Jan Råssjö (1 år Omval)
Ledamot, Ida Arvidsson 1 år kvar
Ledamot, Henrik Borna 1 år kvar
Ledamot, Maria Andersson (2 år Omval)
Ledamot, Kristoffer Thiblin (2 år Omval)
Tävlingsnämnden:
Ordförande, Tomas Lidstedt (1 år Omval)
Ledamot, Malin Linde 1 år kvar
Ledamot, Malin Byhlin (2 år Nyval) – se presentation nedan*
Ledamot, Marc Oscarsson (2 år Nyval) – se presentation nedan*
Ledamot, Vakant (1 år Fyllnadsval)
Revisorer:
Magnus Hamberg (1 år Omval)
Revisorssuppleant: Jan Hamberg (1 år Omval)
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*Presentationer av nominerade för nyval:

Annika Sjöberg: Annika har en lång förankring i volleyboll-rörelsen och har gedigen ledarerfarenhet
från både styrelseuppdrag och yrkesprofession. Med mångårig chefserfarenhet bland annat inom
samhällsbyggnad har hon erfarenhet av att organisera komplexiteten med aktiva politiker och
tjänstemän vilket har många likheter med idrottens förbundsnivå där anställd och ideell kraft
samarbetar. Under senaste året har hon varit ledamot i förbundsstyrelsen och är därmed insatt i
styrelsens arbete.
Hon har erfarenheter från styrelseuppdrag sedan slutet av 70-talet (Simning, Golf, Volleyboll). Varit
simlärare och elittränare i Kungälvs simsällskap. Började spela volleyboll 1975. Har varit aktiv spelare,
som bäst i elitserien med KFUM Göteborg (1987), fram till 2018 (de senaste åren endast enstaka
inhopp). Var också väldigt aktiv som beachspelare främst under 80-talet men även här fortsatt länge.
Har under dessa dryga 40 år varit engagerad i Kungälv Volleys styrelse dryga 25 år varav minst 15 år
som ordförande.
Annika har tränarerfarenhet som seniortränare samt tränare för ungdomslag och barngrupper. Följer
sin dotter Sofie Sjöbergs insatser på volleybollplanen, dottern började som barn och är nu
elitspelare. Att inta rollen som arrangör har Annika erfarenhet av som ansvarig för 3-Kungaslaget
sedan väldigt många år tillbaka.

Niklas Gustafsson: Niklas har under många år hjälpt till med frågor rörande tävlingar och
tävlingsbestämmelser kring beachvolley. Han har även drivit Brommas beachvolleyboll samt har ett
förflutet inom volleyboll som ger en bredd av perspektiv.
Niklas har en förmåga och intresse av att se till kollektivet och vrida och vända på saker för att söka
den bästa lösningen som passar alla. Han har i närtid varit ett stort stöd i arrangerandet av
beachvolley-SM. Niklas har en lång erfarenhet av ledarskap, både som tränare men också i sin
profession på jobbet. Niklas är en person som alltid vill utveckla saker till sitt bästa och är alltid
mycket driven i arbetet.

Verena Rizzoll: Mångårig erfarenhet som elitspelare både i Sverige och utomlands, ungdomsledare
och assisterande tränare. Nuvarande profession; Group Business Controller för Lindab koncernen,
med fokus på verksamhetsutveckling, strukturförändringar, budgetering med mera.
Verena har ett brinnande intresse för utveckling och idrott. Hon anser att vara en del i en lagidrott är
viktigt i ett barns utveckling. Hon tycker Volleybollen ska vara ett givet alternativ för varje ungdom att
testa på, dels för barnens utveckling men även för att Volleybollen ska kunna växa i Sverige. Både i
antal utövare och även vad gäller kvalitén.
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Ulric Svensson: Ett namn känt av många från då han coachade Berg/Dahl i flera år inklusive coach i
två OS: Sydney 2000, Aten 2004. Förbundskapten i svensk beachvolley 2000-2004, 2008-2012.
Exempelvis startade och utvecklade talangprogram i SVBF:s regi i samarbete med SOK.
Som journalist har Ulric en gedigen erfarenhet inom media/PR och tidningsvärlden med roller som
producent, sportreporter och redaktionschef samt utveckling av digital media. Startade tv-kanalen
TV4 Sport. Koordinerat tv-sändningar inom volleyboll och beachvolley och varit kommentator i båda
disciplinerna.
Växte upp med volleyboll som en av många sporter och började spela beachvolley 1990. Bor i
Jönköping med familj. Head coach Göteborg Beachvolley Club 2017-2021 på deltid. Aktiv i Habo
Wolley genom barnen som spelar/spelat kidsvolley.

Marie Saxne: Har varit aktiv som tränare och styrelseledamot i Kronan VBK sedan mitten av
2000-talet och nu tränar Marie klubbens A-lag i div 1 och U-lag i div 2. Som aktiv har Marie gjort flera
Elitseriesäsonger där de flesta var i EVS under 90-talet och början av 2000-talet innan hon återvände
hem till Kronan.
Marie brinner för både volleyboll och beachvolleyboll och spenderar den mesta av fritiden antingen i
en hall eller i sanden, ofta tillsammans med hela familjen. Nyss fyllda 45 år och bor i Landskrona med
maken och två volleybollspelande döttrar.

Malin Byhlin: Bosatt i Kolbäck strax utanför Västerås. Arbetar som lärare till vardags och dömer
volleyboll både internationellt och i elitserien.

Marc Oscarsson: Bor i Örebro, arbetar som ingenjör på Epiroc. Varit verksam inom volleybollen som
spelare, tränare och ledare i drygt 30 år. Blivit några SM-guld som tränare på både senior- och
ungdomssidan genom åren.
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Valberedningen
Anneli Friborg, ordförande
Markus Lampio
Madeleine Hedenbergh
Tobias Fahlén

