Valberedningen Svenska Innebandyförbundet
Förslag på val till Förbundsmötet 2015-06-28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valberedningen har på sedvanligt sätt under verksamhetsåret varit närvarande på styrelsens
fysiska möten, genomfört intervjuer med samtliga i förbundsstyrelsen. Vi har också som
tidigare år deltagit på ordförandekonferens, tävlingskongress och andra mötesforum.
Kontakter med distrikten har skett genom fysiska möten på ovan nämnda mötesplatser,
samt vid ordförandekonferensen. Kontakt med röstberättigade föreningar har främst tagits
genom samtal med ordförande för SEI. Med detta som bakgrund har vi bildat oss en
uppfattning om styrelsen och ledamöternas arbete samt distriktens och SEI uppfattning om
densamma.

Nomineringsarbete
I vårt arbete med att nominera personer till de olika posterna har vi på grundligt sätt
utvärderat de olika föreslagna personernas bakgrund, egenskaper och vad de kan bidra till
arbetet att leda och utveckla vår verksamhet.

Förslag från valberedningen
Val till förbundsstyrelse
Förbundsordförande - Tomas Engholm (omval)
Tomas har tillsammans med styrelsen flyttat fram våra positioner inom idrotten generellt till
en mycket respektabel verksamhet. Innebandyn tar plats i alla sammanhang vilket Tomas
har stor del i.

Styrelseledamot - Märit Bergendahl (nyval)
 Jurist och arbetar som domare.
 Senaste åren biträdande rektor i Domstolsakademin, enhetschef.
 Dessförinnan 5 år på regeringskansliet.
 Arbetar som rådman i Alingsås tingsrätt.
 Gift och två barn
 Föreningsmänniska sedan tonåren. Många års erfarenhet av styrelsearbete, ofta som
ordförande. Nu även ordförande i Sveriges Domareförbund.
 Engagerad i FBC Lerums styrelse sedan 2008. Spelar i Veterandamerna. Tränare för
F00/01 sedan 2008.
 Gillar det ideella engagemanget i föreningslivet.
 Värdemänniska, organisatör, helhetssyn och är drivande,

Styrelseledamot - Martin Wolmhed (omval)
Martin är mycket kunnig och drivande inom innebandyn, nationellt som internationellt.
Styrelseledamot - Jan Lundin (omval)
Jan har stor kunskap inom organisation och marknadsföring vilket är väldigt viktigt för
innebandyn.

Övriga nominerade är:
Kim Fors, Nacka
Hannu Högberg, Västerås
Mats T Jonsson, Åkersberga

Solna 2015-06-01
SIBF valberedning

Stephen Selindh (ordf), Britt-Louise Eriksson, Håkan Silvén, Niclas Westen och Roy Silverby

