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Valberedningens förslag

Val på två år av ordförande i Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s
Förbundsstyrelse (FS)
Omval av Björn Eriksson
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Val på fyra år av fem ledamöter i RS/FS
Omval av Stefan Bessman
Omval av Erik Söderberg
Nyval av Victoria Escobar
Nyval av Marie Hedberg
Nyval av Åsa Llinares Norlin
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Val på två år av ordförande i Riksidrottsnämnden
Omval av Krister Malmsten

12.4

Val på två år av vice ordförande i Riksidrottsnämnden
Omval av Bo Bengtsson

12.5

Val på fyra år av tre ledamöter i Riksidrottsnämnden
Omval av Anna Erman
Omval av Christer Pallin
Omval av Thomas Tjäder
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Val på två år av ordförande i Dopingnämnden
Omval av Åke Thimfors
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Val på två år av vice ordförande i Dopingnämnden
Omval av Anders Hübinette
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Val på fyra år av två ledamöter i Dopingnämnden
Omval av Magnus Forssblad
Omval av Margaretha Ivarsson
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12.8-12.9 Beslut om att på två år utse revisionsbolag med uppgift att
granska räkenskaper och förvaltning enligt 7 kap. 1 § RF:s
stadgar respektive4 kap. 1 § SISU:s stadgar
Utseende av Grant Thornton som revisionsbolag

12.10-12.11Val på två år av två lekmannarevisorer jämte personlig
ersättare med uppgift att granska verksamheten enligt 7 kap. 2
§ RF:s stadgar respektive 4 kap. 2 § SISU:s stadgar
Nyval av Tomas Engholm med
nyval av Rolf Alm som personlig ersättare
Nyval av Susanne Erlandsson med
omval av Kristina Thurée som personlig ersättare
(Tomas Engholm har varit personlig ersättare 2019–2021)
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Valberedningens förslag
Förutsättningar och bakgrund
Riksidrottsstyrelsen/SISU:s förbundsstyrelse (RS/FS) ska bestå av en ordförande och
tioledamöter. Dessa ska tillsammans, men med ett personligt ansvar, företräda och leda
Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna (RF/SISU). Varje ordinarie RIM ska
välja ordförande för två år och fem ledamöter på fyra år. Enligt stadgan ska hälften av
ledamöterna vara kvinnor och hälften män. I år ska tre kvinnliga och två manliga
ledamöter utses, vid sidan av ordföranden.
Valberedningen har förberett valen inför RIM 2021 på flera sätt. Vi följer arbetet i RS/FS
bland annat genom att delta på alla möten och har intervjuat alla ledamöter om styrelsens
arbete och funktion.
Vi har utifrån våra erfarenheter och våra kontakter med SF:en gjort en kravprofil för
ledamöter i RS/FS, dvs vad en ledamot bör ha för kunskaper, erfarenheter och förmågor
för att kunna delta och bidra i arbetet i RS/FS. Profilen förändras över tid och anpassas
till de behov och förutsättningar som valberedningen identifierar.
Valberedningen inledde också ett arbete tillsammans med SF:en under 2020 för att
rekrytera en ny ordförande, eftersom sittande meddelat att han avsåg att avgå på RIM
2021. Som en följd av ändrade förutsättningar med anledning av pandemin har sittande
ordförande senare meddelat att han står till förfogande för ytterligare en tvåårsperiod.
Valberedningen har inför RIM 2021 mottagit ett förslag på ordförande och tio förslag på
ledamöter till RS/FS från medlemmarna (sex kvinnor och 4 män). Av dessa var fyra förslag
på omval och sex på nyval. Valberedningens arbete utgår primärt från de kandidater som
SF:en föreslår. Valberedningen har därför kontakt med SF:en innan förslagen ska vara
inlämnade. Om det finns behov av fler kandidater med till exempel andra kompetensprofiler kan valberedningen också mer aktivt diskutera potentiella kandidater med berörda
SF.
Denna mandatperiod har valberedningen också med goda erfarenheter öppnat en
tipsfunktion där aktiva i idrottsrörelsen kan tipsa om möjliga förslag till förtroendevalda.
Valberedningen har överlämnat inkomna tips till berörda SF för bedömning om de också
ska föreslås formellt. Vi kan konstatera att det inkom ett tjugotal tips, och av dem är det
ett par som senare också föreslagits av berörda SF. Vår bedömning är att engagemanget
kring valfrågorna har ökat något till följd av tipsfunktionen.
Valberedningen har haft tillgång till flera olika underlag i sitt arbete. Vi har fått in skriftlig
information, intervjuat alla kandidater och tagit nödvändiga referenser. Vi deltar också,
som sagt, på alla RS/FS-möten. Vi har sedan bedömt kandidaterna till ledamot i
förhållande till kravprofilen och slutligen försökt bedöma vilka individer som också
tillsammans kan forma det bästa laget. Vi har som utgångspunkt att ledamöter inte ska
sitta kvar under allt för många mandatperioder, om det inte finns starka skäl för det.
I arbetet inför RIM 2021 har valberedningen lagt extra vikt vid erfarenhet från ledande
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position i SF och behovet att bredda ledamöternas bakgrund och erfarenheter. De
huvudsakliga skälen till det har varit en strävan om att över tid ytterligare öka bredden i
RS/FS när det gäller idrottspolitiska frågor och att säkra övergripande SF-kompetens i
RS/FS. Vi har också haft ambitionen att förstärka styrelsens kompetens inom
utbildnings-/bildningsfrågor. Det finns samtidigt ett behov av en successiv förnyelse,
vilket denna gång är starkare då omsättningen varit låg de senaste åren (detta
uppmärksammade vi RIM på 2019). Detta sammantaget innebär att valberedningen
föreslår tre nya ledamöter och två omval denna gång.
Valberedningen bedömer att arbetet i RS/FS fungerar väl. Idrottsrörelsen har de senaste
åren fått ett större utrymme i samhällsdebatten. Kontakterna med regering, riksdag och
regeringskansli fungerar väl. Hanteringen av pandemin och dess effekter har hanterats på
ett bra sätt. Samtidigt är antalet inkomna motioner en indikation på att det finns idéer
och frågor som behöver ytterligare uppmärksamhet.
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Valberedningen har också försökt att se till att det finns en rimlig balans av förtroendevalda
när det gäller spridning av geografisk bakgrund/hemvist, ålder, och olika idrottslig
bakgrund. 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 fungerar som ett lag. Men dessa aspekter bör följas noggrant, så att
styrelsens legitimitet inte ifrågasätts.

Förslag
Utifrån dessa övergripande utgångspunkter och kriterier har valberedningen bedömt hur
varje kandidat kan bidra till RS/FS. Den bedömningen gäller både kandidaternas
kvalifikationer och hur de passar in i laget.
En enig valberedning föreslår mot bakgrund av detta:
Omval av Björn Eriksson, som ordförande 2021-2023.
Omval av ledamöterna Stefan Bessman och Erik Söderberg för 2021-2025.
Nyval av Victoria Escobar, Marie Hedberg och Åsa Llinares Norlin som ledamöter 2021-2025.

Motiv
Valberedningen bedömer att de som föreslås tillsammans har de kompetenser som behövs
för att RS/FS även fortsättningsvis ska fungera väl. Förslaget innebär en breddning av
ledamöternas bakgrund och erfarenheter och därmed en förnyelse när det gäller styrelsens
sammansättning. Det innebär också som helhet en något högre grad av erfarenhet från ledande
positioner i SF. Årets förslag innebär som helhet en något minskad geografisk spridning, en
ökad åldersspridning och ungefär samma spridning i idrottslig bakgrund.
Valberedningen har kartlagt och bedömt anställningar och förtroendeuppdrag som de
föreslagna personerna innehar och ev planerade förändringar i det. Vår bedömning är att
kartläggningen visar att det inte finns risker för intressekonflikter och otillbörlig påverkan
när det gäller de föreslagna personerna. Vi har också gjort bedömningen att de föreslagna
personerna är valbara i enlighet med reglerna i stadgan.
Medskick
Vi vill, avslutningsvis, också nämna att vi i kontakterna med SF:en, dvs RF:s medlemmar,
uppfattat att det finns en hel del uppfattningar om att styrelsens sammansättning bör se ut
på det ena eller andra sättet. Vi vill inte värdera dessa hållningar, men kan konstatera att de
nomineringar som lämnats in inte helt motsvarar de redovisade hållningarna. Det blir
givetvis svårt, för att inte säga omöjligt, för valberedningen att svara upp mot
medlemmarnas förväntningar med dessa förutsättningar. I en folkrörelse är det
medlemmarna som spelar huvudrollen. Vi vill därför passa på att uppmana till högre
aktivitet när det gäller att ta fram förslag på kandidater inför kommande RIM.
Valberedningen utgår från att en stor del av det förberedelsearbete som gjordes 2020 inför
ordförandevalet kan användas inför RIM 2023.
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Vi vill avslutningsvis tacka för det förtroendet ni givit oss och sända ett lycka till, till
kommande valberedning!
RS och SISU:s gemensamma valberedning
Thomas Persson, ordförande
Doris Högne Rydheim
Jane Andersson
Ola Lundberg
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Patrik Tengwall

Presentation av förslag till RS/FS
12.2 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 har, förutom att leda styrelsens arbete, på olika
sätt försökt bidra till att idrottsrörelsen blir ännu mer
synlig i debatt och opinionsbildning, men också till att relationer till och
samspelet med partier, regering och riksdag ytterligare förstärks.

12.3 Förslag på fem ledamöter i RS/FS att väljas för en tid av fyra år:

Stefan Bessman, Stockholm, är erfaren jurist och delägare i
Baker-McKenzie Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet
av nationell och internationell juridik.
Stefan är numera vice ordförande i Skidförbundet.
Han har haft förtroendeuppdrag som ledare och tränare i Täby
slalomklubb samt varit ordförande i Stockholms skidförbund
och ledamot i Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
Stefan har varit ledamot i RS/FS sedan 2015, och dessförinnan i RS 2013-15. Han
har bl a varit aktiv i spelfrågan och i etikfrågorna inklusive arbetet med idrottens
ombudsman. Han är ledamot i Folkspel Idéell förening.
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Valberedningen bedömer att det inom RS/FS finns behov av senior juridisk
kompetens. Det kan Stefan, bland mycket annat, bidra med.

Victoria Escobar, Norsborg/Botkyrka, är ledamot
i RF-SISU Stockholm och i Stockholms
fotbollsförbund. Idrottsligt har hon prövat flera
sporter de senaste femton åren, mest fotboll och
kampsport. Hon är lärare med inriktning mot
fritidshem och har en magister i pedagogik med
interkulturell inriktning.
Victoria arbetar som egen företagare inom civilsamhället, med fokus på innovation
i socialt utsatta områden. Hon är med och driver Changers Hub, som ska fungera
som en dörröppnare för att utjämna olikheter som beror på hur du ser ut eller var
du bor. Victoria brinner för att förändra traditionella rörelser, där kompassen alltid
har varit jämställdhet och jämlikhet på alla plan. Hon har varit projektledare och
programkoordinator på Fryshuset, Rädda Barnen, KFUM Sverige och
Löparakademin.
Valberedningen ser att Victoria särskilt skulle kunna bidra till en ny breddad
diskussion kring idrotten och dess villkor i samhällets alla delar. Det kan handla
om hur idrotten kan nå nya grupper, utvecklingen av den moderna föreningen,
individers bakgrund och möjligheter m m.

Marie Hedberg, Växjö, har varit golfproffs med meriter
från golfcollege, VM och Europatouren. Marie är ledamot i
Tennisförbundets styrelse. Hon är sedan några år
ordförande i hemmaklubben Växjö Golfklubb och är
styrelseledamot i RF-SISU Småland.
Marie har gått på GIH/specialidrottstränarlinjen och
forskarutbildning inom idrottsvetenskap på
Linnéuniversitetet. Doktorsavhandlingen handlade om
riksidrottsgymnasier. Hon är chef för fakultetskansliet vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Linnéuniversitet i Växjö och tf prodekan där. Hon har tidigare också
varit prefekt.
Valberedningen bedömer att Marie särskilt kan bidra till en mer omfattande
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diskussion i RF/SISU Idrottsutbildarna om vetenskap, idrottsforskning och
bildning i ett idrottsperspektiv. Det är en kompetensprofil som saknats de senaste
åren i RS/FS.

Åsa Llinares Nilsson, Stockholm, är ordförande i
Parasportförbundet. Hon har suttit i styrelsen där de
senaste 7 åren. Hon har även varit ansvarig i Sörmlands
handikappidrottsförbund. Åsa har tidigare varit aktiv
seglare (medaljör i EM och VM, fjärdeplats vid
Paralympics i Atlanta 1996). Har varit ledamot i
Europeiska Paralympiska Kommittén sedan 2017 och är
nu vice ordförande.
Åsa är utbildad socionom och har en masterexamen i psykosocialt arbete. Hon har
arbetat inom offentlig sektor, men driver numera eget företag.
Valberedningen ser att Åsa särskilt skulle kunna bidra i det pågående arbetet inom
RF med att stärka arbetet med paraidrott inom många SF, men också med att
bredda den idrottspolitiska diskussionen inom RF/SISU om inkludering och
individers och gruppers olika förutsättningar att kunna idrotta.

Erik Söderberg, Partille, har varit ledamot i RS/FS under
den senaste fyraårsperioden. När han valdes in var han
ordförande i Skolidrottsförbundet. Nu är han ordförande i
Korpen. Han har varit aktiv inom idrottsrörelsen som aktiv,
tränare och ledare i 27 år.
Erik är pol mag i offentlig förvaltning med inriktning ledning
och styrning och arbetar fn som verksamhetsrevisor i Västra
götalandsregionen. Han går parallellt en forskarutbildning vid
Göteborgs universitet och han fokuserar då på organisering av folkhälsoarbete.
Erik förväntas särskilt bidra med sina erfarenheter från barn- och ungdomsidrott,
från olika SF samt kunskaper inom ekonomi, organisation och ledarskap. Han har i
RS/FS bl a varit aktiv i arbetet med den s k anslutningsutredningen.
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Till valberedningen inkomna förslag
Listan omfattar nomineringar som inkommit från specialidrottsförbund och
avser valbara kandidater.
Ordförande i RF/SISU tillika i RS och FS
Björn Eriksson (nominerad av Sv. Friidrottsförbundet och Sv. Skidskytteförbundet)

Ledamöter i RS/FS
Mikael Stamming (nominerad av Sv. Seglarförbundet)
Elin Bladh (nominerad av Sv. Budo och Kampsportförbundet)
Marie Hedberg (nominerad av Sv. Bordtennisförbundet, Sv. Tennisförbundet,
Sv. Badmintonförbundet)
Åsa Llinares Norlin (nominerad av Sv. Simförbundet och Sv. Parasportförbundet)
Erik Söderberg (nominerad av Sv. Skolidrottsförbundet,
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet)
Stefan Bessman (nominerad av Sv. Skidförbundet)
Lena Arvidsson (nominerad av Sv. Danssportförbundet)
Victoria Escobar (nominerad av Sv. Fotbollförbundet)
Anita Edlund (nominerad av Sv. Ishockeyförbundet)
Anders Emanuelsson (nominerad av Sv. Fäktförbundet, Sv.
Mångkampsförbundet)
Ordförande och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN)
Krister Malmsten, ordförande (nominerad av Sv. Fotbollförbundet)
Ledamöter i RIN
Thomas Tjäder (nominerad av Sv. Basketbollförbundet)

Ordförande och vice ordförande i Dopingnämnden (DoN)
Anders Hübinette, vice ordförande (nominerad av Sv. Fotbollförbundet)
Ledamöter i DoN
Magnus Forsblad (nominerad av Sv. Fotbollförbundet)
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Lekmannarevisorer med personliga ersättare
Tomas Engholm, ordinarie (nominerad av Sv. Innebandyförbundet)
Rolf Alm, ersättare (nominerad av Sv. Simförbundet)

RF- och SISU-stämman 2021

11

12.2-12.11 Valberedningens förslag

Sammanställning av RF och SISU:s organ 2019–2021
Ordförande i RF/SISU tillika i RS och FS
Björn Eriksson (2021)
Ledamöter i RS/FS
Tomas Eriksson (2023)
Anna Iwarsson (2023)
Lotta Kellander (2023)
Toralf Nilsson (2023)
Tommy Ohlström (2023)
Lena Arvidsson (2021)
Stefan Bessman (2021)
Anita Edlund (2021)
Susanne Erlandsson (2021)
Erik Söderberg (2021)

Ordförande och vice ordförande i RIN
Krister Malmsten, ordförande (2021)
Bo Bengtsson, vice ordförande (2021)
Ledamöter i RIN
Björn Backman (2023)
Sanna Granbeck (2023)
Lena Nitz (2023)
Anna Erman (2021)
Christer Pallin (2021)
Thomas Tjäder (2021)

Ordförande och vice ordförande i DoN
Åka Thimfors, ordförande (2021)
Anders Hübinette, vice ordförande
(2021)
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Ledamöter i DoN
Göran Claesson (2023)
Sofia Öberg (2023)
Magnus Forssblad (2021)
Margaretha Ivarsson (2021)

RF-revisor med personlig ersättare, alt. Revisionsbolag
Grant Thornton, revisionsbolag

Lekmannarevisorer med personliga ersättare
Christer Englund (2021) med personlig ersättare Tomas Englund (2021)
Annika Grälls (2021) med personlig ersättare Kristina Thurée (2021)
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