Ordförande och ledamöter i riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen
Ordförande i RS/FS för en tid av två år:
Björn Eriksson, Stockholm, har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet, som exempel kan nämnas budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för tullen och
chef för kustbevakningen, rikspolischef samt landshövding i Östergötland. Han kan
också lägga ett stort antal styrelseuppdrag och offentliga utredningsuppdrag på meritlistan, varav det senast som nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld som
väckt stor uppmärksamhet. Björn har också erfarenhet av olika internationella uppdrag, bland annat som ledamot i Advisory Committee i Internationella Skidskytteförbundet och president i International Criminal Police Commission (Interpol).

Björn Eriksson
Nyval RS/FS-ordf

Björn har mångårig erfarenhet av idrott och har bland annat varit ordförande i
Svenska Skidskytteförbundet, suttit AIK:s styrelse och ingått i den så kallade medlargruppen mellan RF och SOK. Idag är han ordförande i Gymnastik- och Idrottshögskolan (sedan 2013), Svenska Friidrottsförbundet (sedan 2014) och ledamot i RS
(sedan 2011) och dess representant i Kampsportsdelegationen.
Björn kandiderar som ordförande i RF och SISU för att:
Jag kandiderar eftersom jag har ett brinnande idrottsintresse och en önskan att använda mitt breda kontaktnät inom näringslivet och den offentliga sektorn till idrottens tjänst. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är folkbildning och utbildning,
kombinationen av bredd- och elitidrott, vikten av lämpliga anläggningar och betydelsen av att arrangera såväl internationella som nationella tävlingar. Från tiden i Östergötland är jag också djupt engagerad i jämställdhets- och integrationsfrågor.
Valberedningarna föreslår Björn främst för att han bäst motsvarar den kravprofil som
utarbetats och diskuterats med SF. Han har gedigen erfarenhet från strategiskt arbete
i samhällslivet och inom idrottsrörelsen. Han har varit ordförande i två SF och har
goda referenser från dessa uppdrag. Han har också erfarenhet från arbete i RS de
senaste åren. Han är starkt motiverad för uppdraget och bedöms kunna bilda opinion
i idrottens viktiga frågor.

Ledamöter i RS/FS för en tid av två år:
Stefan Bessman, Stockholm, har lång erfarenhet av nationell och internationell
juridik. Sedan 1998 är han delägare i Baker & McKenzie Advokatbyrå. Han har
tävlat på SM-nivå i alpin skidåkning och bågskytte och är idag ledamot i Stockholms
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Stefan är ledamot i RS sedan
2013.

Stefan Bessman
Omval RS, nyval FS

Stefan kandiderar till RS och FS för att:
Som idrottsledare har min målsättning alltid varit att skapa bättre möjligheter för
barn och ungdomar att bedriva idrott på sina egna villkor och gärna bidra till att de
ska kunna och vilja fortsätta idrotta även som vuxna. Jag vill gärna bidra till att en
bredare bas skapas för rekrytering av både aktiva och ledare från alla delar av befolkningen. Utrymmesbristen för både utomhus- och inomhusidrotter är ett stort
problem på många håll. Idrottens behov kan inte tillgodoses enbart genom enstaka
stora arenor. Jag vill verka för att anläggningsfrågan tillvaratas på ett bra sätt i det
kommunala planeringsarbetet och vid utformningen av de regelverk som styr det.
Valberedningarna föreslår Stefan främst för att han har erfarenhet från nationell och
internationell juridik.

Anita Edlund, Örnsköldsvik, arbetar som handläggare och ansvarig för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. Hon har mångårig erfarenhet som aktiv inom flera idrotter och som ledare och styrelserepresentant, främst
inom ishockeyn. Hon har även haft styrelseuppdrag i SISU Västernorrland. Anita är
idag bland annat ledamot av Ångermanlands Ishockeyförbund (sedan 1996), Svenska
Ishockeyförbundet (sedan 2001) och RS (sedan 2007). I RS har Anita varit ordförande i Lokstödsnämnden och ordförande i Idrottslyftsrådet. Hon är också medlem i
Styrelseakademin sedan 2012.

Anita Edlund
Omval RS, nyval FS

Anita kandiderar till RS och FS för att:
Idrottens finansiering och organisation är mycket viktiga frågor tillsammans med
utveckling av både bredd och elit. Vi måste gemensamt arbeta för att ge förutsättningar för det idrottsliga utövandet. Därför är en större samverkan med samhället
viktig för att idrotten ska få den ställning den verkligen förtjänar. Sverige är ett
framgångsrikt idrottsland, men kan bli bättre. Jag vill också verka för att öka dialogen med regeringen, SF, SISU Idrottsutbildarna och DF. Vi måste skapa forum där
frågor diskuteras och skapar en gemensam utveckling av svensk idrott nationellt och
internationellt.
Valberedningarna föreslår Anita främst för att hon har lång erfarenhet från arbetet i
RS, med fokus på Idrottslyftet och LOKAK.
Susanne Erlandsson, Haverdal, arbetar som linjeledare på Katrinebergs Folkhögskola, Halmstad. Hon har mångårig erfarenhet som fotbollsspelare, ledare, tränare och
har haft en mängd förtroendeuppdrag, såväl nationellt som internationellt, inom
fotbollen, bla styrelseledamot, varav 7 år som vice ordförande, i Svenska Fotbollförbundet under 20 år. Idag är Susanne bland annat UEFA-delegat (sedan1998), vice
ordförande i UEFA Women’s Football Committee (sedan 2002), ledamot i FIFA
Women’s Football Committeé (sedan 2007) och ledamot i RS (sedan 2009 och vice
ordförande sedan 2013). Hon är också ordförande i IS Halmia sedan 2013.

Susanne Erlandsson
Omval RS, nyval FS

Susanne kandiderar till RS och FS för att:
Mina ansvarsområden i RS är idag folkhälsofrågor och internationella frågor. Att
arbeta med de frågorna speglar hur stor spännvidd idrottsrörelsen har, allt från folkhälsa, bredd, barn-och ungdomsfrågor till internationella frågor. De frågorna vill jag
gärna fortsätta arbeta med de närmaste två åren, liksom utbildningsfrågor som alltid
är viktiga i ett förändringsarbete. Jag tycker också det är viktigt att se till svensk
idrotts bästa och ha ett helhetsperspektiv på idrottsrörelsen.
Valberedningarna föreslår Susanne främst för att hon har en gedigen erfarenhet från
bredd- och elitidrott på såväl nationell som internationell nivå. Hon har också erfarenhet från RS sedan 2009, den senaste perioden som vice ordförande.
Ola Lundberg, Karlstad, Ola arbetar numera som utbildningskonsult efter en lång
anställning som ledare och chef Inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Han har
en gedigen erfarenhet som ledare/chef i utbildningsorganisationer och i föreningsverksamhet där utvecklings- och förändringsarbete är hans drivkraft.
Olas idrottsliga bakgrund innefattar aktiviteter inom såväl bredd- som elitverksamhet. Hans aktiva period innehöll bland annat ishockeyspel i Färjestad BK där han
senare som styrelseledamot under femton års tid haft glädjen att uppleva många
mästerskapssegrar. Ola har varit ledamot i Värmlands Ishockeyförbunds styrelse
under tjugo års tid, varav dess ordförande i femton år och är numera valberedningens
ordförande.

Ola Lundberg
Omval FS, nyval RS

Ola är ledamot av förbundsstyrelsen sedan 2005 och dess vice ordförande sedan
2009. l förbundsstyrelsen har han speciell kompetens och engagemang i utvecklingen av Bosöns idrottsfolkhögskola.
Ola kandiderar till RS och FS därför att:
Idrott och utbildning är de parallella spår jag följt och vägt samman i kombinationen

fritid och profession. Jag vill fortsätta att medverka till att skapa de bästa förutsättningar för utveckling inom områden som gagnar ungdomars intresse till glädje, gemenskap och mognad.
Valberedningarna föreslår Ola främst för hans långa erfarenhet av arbete med utbildning och bildning. Han har också en gedigen erfarenhet av arbetet i FS, bland annat
som vice ordförande.

Suzanne Lundvall, Stockholm, är forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan,
GIH. Hennes forskningsintresse är riktat mot barn- och ungdomsidrott samt skolämnet idrott och hälsa. Idag är hon docent i idrottsvetenskap och arbetar som lektor på
GIH. Hon är också vice ordförande i Svenska Gymnastikförbundet samt ledamot i
RS och dess representant i FS sedan 2013.

Suzanne Lundvall
Omval RS, nyval FS

Suzanne kandiderar till RS och FS för att:
Jag vill som ledamot i RS och FS bidra i arbetet med att utveckla och säkerställa
"Svensk idrott - världens bästa". Visionen är för mig en idrottsverksamhet som kännetecknas av attraktiva idrottsmiljöer och en rik mångfald vad gäller såväl mängden
olika idrotter som deltagare och ledare. Idrottens bidrag till folkhälsan och grundläggande rörelsekompetens kan inte underskattas, men behöver också synliggöras med
hjälp av forskningsdata. En meningsfull fritid bidrar till hälsa och välbefinnande. Här
finns utvecklingsområden för svensk idrott när det gäller ungas möjligheter att fortsätta idrotta under tonåren och att stimulera och stötta deras fysiska, psykiska och
sociala hälsa.
Valberedningarna föreslår Suzanne främst för att hon har en forskningskompetens
med tyngdpunkt på barn- och ungdomsfrågor och folkhälsa.

Ledamöter i RS/FS för en tid av fyra år:
Tomas Eriksson, Stockholm, är utbildad civilekonom och har även en officersutbildning. Han har under större delen av sitt yrkesliv arbetat inom Svenska Innebandyförbundet. Han var dess ordförande under 1990-talet och sedan generalsekreterare
till 2010. Tomas är president i Internationella Innebandyförbundet sedan 1996. Han
är också ledamot i RFs Internationella Referensgrupp, samt sedan 2011 ständig medlem av Svenska Idrottsakademin (medlem 295).

Tomas Eriksson
Nyval RS, nyval FS

Tomas kandiderar till RS och FS för att: Jag kandiderar till RS och FS för jag kan
bidra med erfarenhet och kunskap från såväl små som stora SF i och med att jag
vuxit upp med innebandyns resa från liten till stor, och har färskt i minne alla utmaningar vi ställs inför. Jag har verkat i såväl idrottsklubben, som i ett SDF som i SF,
som ordförande och som generalsekreterare. Genom mitt internationella uppdrag
som President i det Internationella Innebandyförbundet vet jag vikten av såväl internationell representation som att verka för internationella evenemang till Sverige, och
här har jag bra aktuella nätverk att tillgå. Jag vill att integration, jämställdhet, och
modernisering av svensk idrott prioriteras och aktivt sätts på agendan, genom att
idrottsföreningen blir prio, där varje SF äger sin idrott.
Valberedningarna föreslår Tomas främst för hans gedigna internationella erfarenhet
och hans erfarenhet från att ha varit med att bygga ett upp ett SF från förening, via
distrikt till specialförbund.

Anna Iwarsson, Stockholm, är författare och opinionsbildare inom värdebaserat
ledarskap, folkhälsa med inriktning på träning samt hållbar livsstil. Hon har 30 års
erfarenhet inom tränings-, hälso-, och sjukvårdsbranschen. Åren 2000-2012 var hon
generalsekreterare för IF Friskis & Svettis i nio länder. Anna är leg fysioterapeut och
på 90-talet arbetade hon på Karolinska Universitetssjukhuset och senare som chefsfysioterapeut på Danderyds sjukhus i Stockholm. 2005 - 2012 var Anna ledamot i
Arbetsgivaralliansens branschkommitté Idrott.
Idag är hon ideell tränare i Friskis & Svettis Stockholm, Sveriges största idrottsförening med 85 226 medlemmar, idrottsförälder till två ungdomselitspelande pingiskillar i Ängby SK samt ideell webbredaktör i fotbollsföreningen Ängby IF. Hon har ett
antal förtroendeuppdrag inom civilsamhället och är sedan 2013 ledamot i Stockholms Idrottsförbund och SISU Stockholm.

Anna Iwarsson
Nyval RS, nyval FS

Anna kandiderar till RF och FS för att:
Vi står inför ett avgörande förändringsarbete där jag bedömer att mina erfarenheter
kan komma till nytta. Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen öppnar
upp för mängder av möjligheter, men också avgörande val och beslut hur vi tillsammans ska lyckas utveckla och förädla ett svenskt idrottsliv på 2000-talet. RS och FS
har genomfört ett gediget arbete och med ny gemensam styrelse ser jag möjligheten
att ta en ny ansats att utveckla ett hållbart idrottsliv.
Att hantera föreningslogiken på en kommersiell marknad är komplext. Att förstå den
idrottspolitiska maktstrukturen kan upplevas krångligt. Men önskemålet från Sveriges befolkning är enkelt. De allra flesta vill idrotta, träna och vara fysiskt aktiva
genom hela livet. Oavsett om de gör det för att må bra, tänja på sina egna gränser
eller tävla mot andra. Jag vill göra mitt allra bästa för att vi gemensamt ska lyckas
modernisera svensk idrott på 2000-talet.
Valberedningarna föreslår Anna främst för hennes kunskaper och erfarenheter från
att arbeta med breddidrott och folkhälsofrågor i gränslandet mellan traditionella och
moderna organisationsformer samt med utbildningsverksamhet

Lotta Kellander, Trelleborg, arbetar som sektorchef på Söderslätts gymnasium i Trelleborg där hon leder och driver utvecklingsprojekt för att förbättra
och skapa möjligheter för alla barn och ungdomar att klara gymnasiet. Lotta
är utbildad specialpedagog och har läst ledarskap och strategiskt tänkande
liksom idrottspsykologi.

Lotta Kellander
Nyval RS, omval FS

Lotta är engagerad i idrott på alla nivåer, från ledare och ledamot i hemmaföreningen till ledamot i Svenska Triathlonförbundet. Det senare sedan 2007
med speciellt ansvar för utbildning. Lotta är ledamot i FS sedan 2013 och i
Skånes Idrottsförbund och SISU Skåne sedan 2013. Lotta är anlitad föreläsare för SISU Skåne. Hon har under lång tid verkat som simtränare och
triathlontränare.
Lotta kandiderar till RS och FS därför att:
Tillsammans med min utbildningskunskap vill jag också tillföra engagemang
för svensk idrott och en stark övertygelse, att för att skapa världens bästa
idrott krävs också världens bästa och utbildade ledare, styrelsemedlemmar
och eldsjälar. Jag har glädjen att få se idrotten från många olika sidor, som
deltagare när jag själv tävlar, som ledare, styrelseledamot och ordförande
inom föreningslivet och som styrelseledamot och vice ordförande i Svenska
Triathlonförbundet. Under många år har jag också varit föreläsare för SISU
Idrottsutbildarna inom deras barn- och ungdomsledarutbildningar. Detta ger
mig en viktig förståelse och insikt i Svensk idrott och jag tror på Svensk idrott.
Valberedningarna föreslår Lotta främst för hennes kunskaper och erfarenheter inom bildnings- och utbildningsfrågor.

Håkan Leeman, Stockholm, är ordförande i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo), utbildad civilekonom och har även en sjöofficersutbildning. Han är VD och delägare i Leeman & af Klercker Sponsor Communication AB. Bolaget bistår stora företag och organisationer med kvalificerad hjälp kring sponsring och events och baseras på konceptuella värden,
det vill säga kärnvärden som verksamheterna kännetecknas av och identifieras med. Han har också under mer än 20 år arbetat med försäljning och strategier för idrottsförbund och större evenemang.

Håkan Leeman
Nyval RS, nyval FS

Håkan kandiderar till RS och FS för att:
Jag tror att jag har en unik kombination av erfarenheter från den kommersiella sidan av idrotten, parat med ett ideellt engagemang på högsta nivå i ett
flersektionsförbund, det vill säga vana vid att ta hänsyn till olika viljor från
såväl stora som små idrotter. Jag drivs av förändring och för idrottsrörelsen
är detta numera en överlevnadsfråga. Vi måste helt enkelt anpassa oss till
dagens verklighet och stärka idrottens roll i samhället. För mig är kommunikation, utbildning, medlemsnytta och strategier för framtiden viktiga frågor –
frågor som jag anser mig ha en bra bakgrund och stor erfarenhet för att driva.
Har också förståelse för, och vana vid, media. Jag är i grunden en lagspelare,
men samtidigt inte rädd för att stå upp för mina åsikter. Jag är nog i ärlighetens namn sämre som förvaltare än som förnyare.
Valberedningarna föreslår Håkan främst för att han har erfarenheter från att
leda ett SF som inom sig har många olika "delförbund" och för sin bakgrund
i att arbeta med idrottens kommersiella frågor
Tommy Ohlström, Stockholm, Tommy har ett förflutet inom politik, regeringskansli och större organisationer och senast som i Korpen. Idag är han
VD för KF. Tommy är uppvuxen med idrott och har bland annat spelat hockey, handboll och fotboll. Han är ledamot i RS sedan 2011 där han bland annat haft ansvar för ekonomiska frågor.

Tommy Ohlström
Omval RS, nyval FS

Tommy kandiderar till RS och FS för att: Mitt fokus som styrelseledamot blir
den lokala föreningsverksamheten i alla anslutna SF. Det förutsätter ett arbete för ett fortsatt generöst stöd från regering och riksdag samt från landets
kommuner och landsting/regioner, inte minst till utbildning av aktivitetsledare och föreningsledare. Styrelsearbetet är också en bra grund för att främja
mångfalden av idrotter (SF) och föreningar, en viktig förutsättning för att nå
vår värdegrund om ”allas rätt att vara med”. Jag vill gifta ihop bredd med elit
eftersom jag anser att det är vägen mot - Svensk idrott – världens bästa. Slutligen vill jag engagera mig i att vidareutveckla rollfördelningen mellan RF
och SISU samt SF och medlemsorganisationerna samt bidra som en neutral
och framåtriktad kraft i elitfrågorna.
Valberedningarna föreslår Tommy främst för hans erfarenhet från ledning i
olika typer av organisationer.

