VALBEREDNINGENSFÖRSLAG
Ordförande:

Linda Lindström

Nyval 1 år

Ledamot:

Lars Samuelsson

1 år kvar

Ledamot:

Josef Nguzo

1 år kvar

Ledamot:

Jan Burell

Nyval 2 år

Ledamot:

Emma Svensson

Nyval 2 år

Ledamot:

Robert Sundberg

Fyllnadsval 1 år

Ledamot:

Björn Nordengren

Nyval 2 år

Ledamot:

Julia Palm

Nyval 2 år

Ledamot:

Erika Wiman Snäll

Fyllnadsval 1 år

Suppleant:

Martin Andrén

Nyval 1 år

Suppleant:

Andreas Östlund

Nyval 1 år

Nominerad och tackat ja:
Ulric Jansson
Charlotta Uhler von Arnold
Anders Stankiewucz
Joan Travesset
Niclas Backlund
Martin Söderberg
Minette Rogner
Nominerad och tackat nej:
Christer Skeppner
Lars Kling
Clas Samuelsson
Karl Magnus Nilsson
Kristian Tore
Mikael Emanuelsson
Bo Göran Lundkvist

Anders Larsson
Felix Hauer
Mikael Gustavsson
Kristian Elisson
Hans Ragnesjö
Jim Kaya

Namn: Linda Lindström
Ålder: 28 år
Från distrikt: STAFF
Bakgrund: Spelat 11 år, coachar 2,5 år. Styrelse i 3 år i am fotboll, 2 år ordförande Södertälje. 3 år i
distriktet. Ordförande. Coachmanager i Djurgården. Jobbar som säkerhetsansvarig‐kvalitets‐och
miljösamordnare.
Vision med sitt uppdrag: Ordförande. Vision är att få en transparens i styrelsearbete och
distrikt gentemot föreningar och skapa mer struktur.
föra sporten framåt. Bygga underifrån, barn och ungdomsstrategin. Implementeras. Gillar utveckling.
Förändra beteende. Kvalitet och kontinuitet.
Övrigt: Jobbat som utbildningsledare, utbildningssamordnare, hisslärare. Mycket för kvalitetssäkring.
Titta på saker från olika vinklar. Samma respekt för alla men även kunna bemöta individen i deras
behov. Studerar till projektledare inom el och installation.
Jan Burell
Suttit i styrelsen för Täby Flyers – kassör.
Företagskrediter på Danske bank i Sverige.
Sunt förnuft. Brinner mycket för idrotten – alla kan vara med. Tror mycket på coacher. Brinner mer
för ungdomssidan. Imponerad av RIG och juniorverksamheten.
Att få med alla, utveckla ungdomar. Utveckla sporten på tjejsidan.
Distrikten.
Julia Palm
Namn: Julia Palm
Ålder: 26 år
Från distrikt: STAFF
Bakgrund: Spelade 3 år. Coachat 1 år. Sitter i STAFF, kassör. Jobbar med som ekonomiansvarig på
Inocent AB.
Vision med sitt uppdrag: Vill jobba med jämställdhetsfrågor. Ungdomsverksamhet på damsidan,
exempelvis Nordic Girls Camp. Vill få ihop verksamhet för unga tjejer, breddläger. Stabil grund unga
tjejer. Processorienterad.
Övrigt: Ekonomibakgrund. Brinner för idrotten och framför allt unga tjejer. Vision 2025 är intressant.
Namn: Emma Svensson
Ålder: 25 år
Från distrikt: SSAFF

Bakgrund: Spelat sedan 12 års ålder, coachat ett antal år. Styrelse i 5 år, både förening och distrikt.
Vision med sitt uppdrag: Tycker att kommunikationen mellan förbund, distrikt, förening måste
arbetas på. Vi behöver få en transparens i styrelsearbetet. Gillar att utveckla, bygga rutiner och
struktur.
Övrigt: Jobbar som stödpedagog med ansvar för att skapa rutiner och handlingsplaner.
Namn: Robert Sundberg
Ålder: 45 år
Spelat i Karlstad ‐89, Börja Carlstad Crusaiders ‐96, 10 landskamper. Suttit i styrelsen. Etablerat
Carlstad i Superserien. Sportchef 2001. Suttit i FS 2003‐2007 tidigare. Jobbade med Superserien och
superserie rådet. Spridit sporten i Karlstad, jobbat mot media. Spelade i Tyresö i 2 tre år. Suttit i
deras styrelse. Coach. D‐koordinator. 2014 Flyttade tillbaka till Carlstad Cruisaiders. Kan tillföra en
objektivitet, tittar ovan ifrån, ser hela bilden. Vill jobba nationellt, har ett driv för fotbollen
nationellt/internationellt. Jobba mot distrikten, få sporten att växa och ena dem med en tydlig vision,
kommunikation och gemensamt mål.

Namn: Björn Nordgren
Ålder: 50 år
Bakgrund:
Inga uppdrag inom Amerikansk fotboll på distrikts eller förbundsnivå. Björn har jobbat åt Solna Chiefs
som lagledare för U13, U15 och U17. Björn har också fungerat som fotograf i samband med junior
och senior landskamper i Amerikansk Fotboll. Björn har en son, Alex Nordengren 17 år, som är med i
JLL och går på RIG i Uppsala. Björn har själv varit aktiv inom Svemo där han själv tävlat i Road Racing
och där han numera är en uppskattad kommentator för SM sändningarna.
Vision med sitt uppdrag:
Björn tycker att barn‐ungdoms verksamheten är viktig. "Min vision är att lyfta blicken, göra sporten
större och bredare på sikt. Vi behöver bredda sporten få fler att förstå att Amerikansk Fotboll är en
sport för alla. Det spelar ingen roll om man är kort, tjock, lång, smal – alla har en plats i ett lag. Och i
och med att man växer olika så kan man lätt byta position under sin spelarkarriär och slutligen är det
väldigt bra allsidig träning och teambuilding. Kort och gott, troligtvis en av de bästa
barn/ungdomssporterna som finns, vilket gör att karriären kan bli längre. Men sporten är samtidigt
väldigt liten idag, precis som RR. Vi måste kraftsamla för att få fler att börja spela" Björn vill gärna
vara i strategiarbetet för 2025 och att jobba för att sporten ska få större utrymme i media.
Övrigt:
Har special intresse inom foto och är kommentator vilket också kan komma väl till pass i aktiviteter
som landslagssamlingar och events som idrottensdag, Nordic Girls camp etc.

Namn: Erika Wiman Snäll
Ålder: 25 år
Yrke: Journalist.
Tidigare erfarenhet: Har tidigare varit ordförande i Norrköping Panthers i 5 år men slutade detta år
då Emil Broberg tog över ordförande skapet. Idag är Erika medlem i Norrköping Monarchs. Erika har
även arbetat i förbundsstyrelsen som ledamot 2017‐2018 som ansvarig för Flaggutskottet. Är sedan
2018 med i informationsutskottet och medlem i FFU för LLK´s räkning. Erika har även jobbat som
skribent för förbundet med artiklar till hemsidan.

Vision. Erika är kunnig inom och brinner för flaggfotbollen i Sverige. Hon är kunnig inom det
sportsliga samt media och marknadsföringsfrågor.

Namn: Martin Andrén
Ålder: 32 år
Södra distriktet
Bakgrund: Spelare i Halmstad 2000‐2008, coachat juniorer i Halmstad och Ekeby. coach C4 Lions
2009‐2010, coach Ekeby 2017, coachat LG's damer i uppstarten.
domare sen 2002, dömt i SS 2013‐2015.
C4 Lions styrelse 2009‐2011, ssaffs styrelse 2010.
Visionen med mitt eventuella uppdrag är att bredda sporten och utveckla bland annat damfotbollen.
Tycker det är viktigt att försöka arbeta för regionala lösningar så att sporten kan växa igen.
Övrigt: Jobbar som socionom och är allmän amerikansk fotbollsnörd

Andreas Östlund, 51år
Distrikt: MSAFF
Vad har du för koppling till Sporten?
1990 startade upp Knife Town (Knivsta). Har varit förbundskapten för Flagg. Coachat i över 30 år. Har
varit ordförande i TU. Suttit i FS i två år och hade hand om Flagg och administrerade Superserien.
Ordförande i två klubbar.
Har du erfarenhet av styrelsearbete?
Suttit i FS i två år. SSAFF, Ordförande i två klubbar.
Vad har du som du kan tillföra en förbundsstyrelse?
Erfarenhet, stor bredd med både ungdom och seniorlag, samarbetsvillig och vill driva sporterna
framåt.
Vad brinner du för? Vilka sakfrågor vill du dra i?
Flaggen, internationellt och nationellt. Vill få sporten att utökas med hjälp av de lokala distrikten. Vill
få ut flaggen till ungdom för att bygga under ifrån.

