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15.1 Ordförande i RF/SISU tillika i Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s
Förbundsstyrelse (FS) (2 år)
Omval av Björn Eriksson

15.2.1 Fem ledamöter i RS/FS (4 år)
(tre kvinnor och två män)

Omval av Stefan Bessman
Omval av Anita Edlund
Omval av Susanne Erlandsson.
Nyval av Lena Arvidsson
Nyval av Erik Söderberg
15.2.2 Fyllnadsval av en ledamot i RS/FS (2 år)
(en man)

Fyllnadsval/omval av Ola Lundberg
15.3.1-2 Ordförande och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN) (2 år)
Omval av Krister Malmsten som ordförande i RIN
Nyval av Bo Bengtsson som vice ordförande i RIN

15.3.3-4 Tre ledamöter i RIN (4 år)
(en kvinna och två män)

Omval av Thomas Tjäder
Nyval av Anna Erman
Nyval av Christer Pallin

15.4.1-2 Ordförande, vice ordförande i Dopingnämnden (DoN) (2år)
Omval av Åke Thimfors som ordförande i DoN
Omval av Owe Hultin som vice ordförande i DoN.

15.4.3 Två ledamöter i DoN (4 år)
(en kvinna och en man)

Omval av Magnus Forssblad
Omval av Margaretha Ivarsson

15.5.1-2 Ordförande, vice ordförande i Dopingkommissionen (DopK) (2år)
Nyval av Åke Andrén Sandberg som ordförande i DopK
Nyval av Anna Björklund som vice ordförande i DopK.

15.5.3-4 Två ledamöter i DopK (4 år) samt fyllnadsval (2 år)
(en kvinna och en man)

Omval av Lise-Lotte Jansson (4 år)
Nyval av Sverker Nilsson (4 år)
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Fyllnadsval/omval av Lars Lilja (2 år)
Fyllnadsval av Cecilia Dahlman (2 år)

15.5.5 En särskild revisor med ersättare enl 13 kap. 3 § RF:s stadgar (2 år)
Nyval av Micael Schultze med nyval av Stefan Norell som ersättare.

15.6 En RF-revisor med personlig ersättare, alt. revisionsbolag (2 år)
Utseende av Grant Thornton som revisionsbolag.

15.7 Två lekmannarevisorer med personliga ersättare (2 år)
Nyval av Christer Englund med omval av Anders Eriksson som ersättare.
Nyval av Annika Gräls med nyval av Kristina Thurée som ersättare.
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Förslag med motiveringar till sammansättning av RS/FS
Valberedningen har haft tillgång till flera olika underlag i sitt arbete. Kandidaterna har, i
samband med att de föreslagits av ett eller flera SF, lämnat en CV. Valberedningen har intervjuat
samtliga kandidater, och tagit referenser. Valberedningen följer löpande RS/FS arbete, bland
annat genom att delta på samtliga sammanträden.
15.1 Ordförande i RF och SISU Idrottsutbildarna tillika i RS/FS
Ordförande väljs för två år vid varje RIM (RF- och SISU-stämma). Det finns en kandidat, Björn
Eriksson, som är föreslagen av flera SF. Björn står till förfogande för omval.
Valberedningen bedömer att arbetet i RS/FS fungerar väl. Idrottsrörelsen har den senaste tiden,
helt i enlighet med den kravprofil som utarbetades inför senaste ordförandevalet, fått ett större
utrymme i samhällsdebatten. Kontakterna med regering, riksdag och regeringskansli fungerar
väl.
Valberedningen föreslår därför omval av Björn Eriksson som ordförande för den kommande
mandatperioden.
15.2 Ledamöter i RS/FS
Vid varje RIM väljs fem ledamöter för en mandatperiod om fyra år. Vid detta RIM ska tre
kvinnor och två män väljas. Till valberedningen har inkommit förslag på fyra kvinnor och fyra
män. Av dessa är två kvinnor och en man ledamöter i RS/FS, vilka kandiderar för omval (Stefan
Bessman, Anita Edlund och Susanne Erlandsson). Två befintliga ledamöter har avböjt omval, en
kvinna och en man.
I ett sent skede har en manlig ledamot (Håkan Leeman), med två år kvar på sitt mandat av
personliga skäl avsagt sig uppdraget. Det innebär att RIM också behöver göra ett fyllnadsval av
en manlig ledamot på två år. I detta senare läge har Ola Lundberg ställt sig till förfogande för ett
fyllnadsval (två år).
Valberedningen konstaterar att det vid föregående RIM gjordes större förändringar i
sammansättningen av RS/FS. Det handlade främst om att genomföra en s.k personunion i
styrelserna för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Tre ledamöter som då valdes
hade ingen erfarenhet av arbete i RS eller FS. Ingen då vald ledamot hade erfarenhet från både
RS och FS. Även en ny ordförande valdes. Valberedningen menar att detta bör tala för att
stabilitet ska prägla ledamotsvalen på RIM 2017, och föreslår därmed omval av de befintliga
ledamöter som står till förfogande. Denna inriktning förstärks av att valberedningen bedömer att
RS/FS fungerar väl.
Valberedningen bedömer att de som föreslås tillsammans har de kompetenser som behövs för att
RS/FS även fortsättningsvis ska fungera väl. Valberedningen menar att det är viktigt att styrelsen
tillsammans har kunskaper och kompetenser om idrottsrörelsen, internationellt arbete,
bildning/forskning, folkhälsa, ekonomi, demokratiska systemet, marknad och juridik.
En annan viktig aspekt är att styrelsens sammansättning speglar mångfalden av SF, dvs
medlemmarna i RF och SISU Idrottsutbildarna. Erfarenhet från SF-arbete på nationell nivå
bedöms som viktigt. Det bör så långt möjligt finnas ledamöter med bakgrund i små och stora
förbund, liksom olika typer av idrotter. Av det följer att det normalt inte bör finnas flera
ledamöter med bakgrund i ett och samma SF.
Valberedningen konstaterar att den geografiska spridningen i ledamöternas hemorter ökar något i
det lagda förslaget. Även åldersspridningen i RS/FS ökar med valberedningens förslag. Arbetet
med att hitta en större bredd när det gäller mångfald i ledamöternas bakgrund behöver fortsätta.
Ökad spridning när det gäller geografi, ålder och mångfald är inte mål i sig, då valberedningen
främst försöker utgå från kandidaternas kompetens och att så långt möjligt säkra att styrelsen
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fungerar som ett lag. Men dessa aspekter bör följas noggrant, så att styrelsens legitimitet inte
börjar ifrågasättas.
Utifrån dessa mer övergripande utgångspunkter och kriterier har valberedningen bedömt hur
varje kandidat skulle kunna bidra till RS/FS. Den bedömningen gäller både kandidaternas
kvalifikationer och hur de skulle passa in i ”laget”.
Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen
•
Omval (fyra år) av Stefan Bessman, Anita Edlund och Susanne Erlandsson
•
Nyval (fyra år) av Lena Arvidsson och Erik Söderberg
•
Fyllnadsval/omval (två år) av Ola Lundberg.

Stockholm den 14 april 2017
För RF/SISU:s gemensamma valberedning

Hans Hellquist
Ordförande

Bilaga 1: Presentation av kandidater till RS/FS
Bilaga 2: Sammanställning av inkomna förslag till valberedningen.
Bilaga 3: Sammansättning av RF:s och SISU:s organ 2015 - 2017
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Presentation av förslag till RS/FS

Bilaga 1

15.1 Förslag på ordförande i RS/FS att väljas för en tid av två år:
Björn Eriksson, Stockholm, är nuvarande ordförande i RS/FS. Han har tidigare varit SF-ordförande för Friidrotts- och Skidskytteförbunden. Han
valdes in i RS 2011 och blev ordförande 2015.
Björn har en lång cv med erfarenheter av arbete i regeringskansliet och
uppdrag som rikspolischef, generaldirektör för Tullverket och landshövding i Östergötland.

Björn Eriksson
Omval RS/FS-ordf

Valberedningen bedömer att Björn aktivt bidragit till att idrottsrörelsen blivit ännu mer synlig i debatt och opinionsbildning, men också till att relationer till och samspelet med partier, regering och riksdag ytterligare förstärkts. Valberedningen bedömer att Björn leder styrelsens arbete på ett
bra sätt, och att samspelet mellan styrelse och kansli fungerar utmärkt.

15.2.1 Förslag på fem ledamöter i RS/FS att väljas för en tid av fyra år:
Stefan Bessman, Stockholm, advokat/partner hos Baker & McKenzie
Advokatbyrå. Stefan har mångårig erfarenhet av nationell och internationell juridik. Förtroendeuppdrag som ledare, tränare i Täby slalomklubb, ordförande Stockholms skidförbund, ledamot i Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm samt ledamot i
Riksidrottsstyrelsen sedan 2013. Specialområden: spelfrågan och ordförande i Etik- och Juridikrådet.
Stefan Bessman
Omval RS/FS

Anita Edlund, Örnsköldsvik, arbetar som handläggare och ansvarig för
arbetslöshetsförsäkring vid Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. Mångårig erfarenhet som ledare och styrelserepresentant inom flera idrotter.
Ledamot i Ångermanlands ishockeyförbund och i Svenska Ishockeyförbundet. Ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2007. Specialområden:
Ordförande i LOK-stödsnämnden och tidigare i Idrottslyftsrådet.

Anita Edlund
Omval RS/FS

Susanne Erlandsson, Haverdal, Gymnastikdirektör och idrottslärare,
Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro. Nationella och internationella
förtroendeuppdrag bland annat 20 år i Svenska Fotbollförbundet och
ordförande i Centrala organisationskommittén dam-EM 2013, vice ordförande UEFA:s damkommitté och ledamot FIFA:s damkommitté.
Ordförande i IS Halmia. Ledamot i RS sedan 2009, vice ordf. 2015–
2017. Specialområden: elitidrottsfrågor, ordförande i Elitidrottsrådet.
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Susanne Erlandsson
Omval RS/FS

Erik Söderberg, Göteborg, är ordförande i Svenska Skolidrottsförbundet sedan sju år. Han är ledamot i Idrottsrådet.
Erik är född 1981 och bosatt i Göteborg. Skolidrotten har ungefär 1 300
föreningar och 108 000 medlemmar. Han har varit aktiv i idrottsrörelsen i ca 20 år, och den röda tråden är fokus på barn och unga. Inom sitt
SF har Erik bland annat arbetat med utveckling av tävlingsverksamheten.
Civilt jobbar Erik på E&Y (Ernst & Young) som verksamhetsrevisor/senior manager inom offentlig sektor, på halvtid. Han går samtidigt
en forskarutbildning på Förvaltningshögskolan I Göteborg, där han studerar och skriver om organisering av folkhälsoarbete.

Erik Söderberg
Nyval RS/FS

Lena Arvidsson, Vara, är ordförande i Svenska Danssportförbundet
sedan 2008. Hon är 57 år och bosatt i Vara. Danssportförbundet har
154 föreningar och ca 35 000 medlemmar. Lena är fn arbetande ordförande, men planen är att under året undvika arbetet genom att rekrytera
en generalsekreterare. Lena är aktiv i de internationella dansförbunden
och deltar i en arbetsgrupp som arbetar med Youth Olympic Games.
Lena har tidigare arbetat i 18 år på Vattenfall med olika uppdrag, bland
annat med projekt- och processledning samt HR/chefsstöd. I dag arbetar hon, vid sidan av uppdragen inom idrottsrörelsen, deltid på en revisionsbyrå.

Lena Arvidsson
Nyval RS/FS

15.2.2 Förslag på fyllnadsval av en ledamot i RS/FS att väljas för en tid av två år.
Ola Lundberg, Karlstad, Utbildningskonsult, tidigare ledare och
chef inom gymnasieskola och vuxenutbildning i Karlstad.
Lång erfarenhet som ledare och chef i utbildningsorganisationer och
i föreningsverksamhet. Styrelseledamot i Färjestad BK, Värmlands
Ishockeyförbund. Ledamot i SISU Förbundsstyrelse, FS, sedan
2005, vice ordförande sedan 2009. Ledamot i RS sedan 2015. Specialområden: bildnings- och folkbildningsfrågor. Ordförande i Bildnings- och utbildningsrådet.

Ola Lundberg
Fyllnadsval/omval RS/FS

RF-stämman och SISU-stämman i Karlstad den 19–21 maj 2017

