Malmö 2020-06-02

Valberedningens förslag inför
Skånes Innebandyförbunds årsmöte
tisdagen 16 juni 2020
Val till distriktsstyrelsen:
Ordförande (för en tid av 2 år)

Henrik Wetterlundh, Södra Sandby

(omval)

Styrelseledamöter (för en tid av 2 år)

Emmy Nilsson, Helsingborg
Roger Stenfeldt, Bunkeflostrand
Rickard Träff, Hässleholm

(nyval)
(omval)
(nyval)

Övriga ledamöter i styrelsen; Claes Lind, Skurup, Johan Sandahl, Höllviken och
Marie Ålund, Saxtorp har ett år kvar på sina mandatperioder.
En presentation av Emmy och Rickard finns på nästföljande sidor.
Val av revisionsbolag:
Mazars, Lund

(omval)

/ Valberedningen, Skånes Innebandyförbund

Kontakta valberedningen:

Ola Nilsson
Ordförande
ola.nilsson@innebandy.se
0708-38 13 00
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Ledamot Emmy Nilsson, 25 år
Valberedningen presenterar Emmy Nilsson som
kandidat till styrelseledamot i Skånes
Innebandyförbund. Vi har sökt efter någon med
Emmys unga energi och målmedvetna strävan.
Emmy är en person som kan väldigt mycket om ett
gott idrottsliv och som har en egen spelarkarriär på
högre nivå. Hennes oerhört gedigna utbildning
inom Idrottsvetenskap gör att vi får in ett hållbart
akademiskt perspektiv på Skånsk Innebandys
framtid. Emmy läser efter avslutad kandidatexamen
just nu en Masters-utbildning som avläggs våren
2021.
Hon har varvat sina studier med en tidigare anställning inom FC Helsingborg, där
hon arbetat som Ungdomsansvarig och Ungdomskoordinator, med bl.a. specifika
skolsamverkansprojekt. Hon har spelat både med FC Helsingborg, Åstorp/Kvidinge
IBS och numera i Munka-Ljungby IBK. Att hon valt ledarroller som tränare inom
Skånes IBFs spelarutveckling, Skånelaget samt tränat olika flicklag gör henne
ytterligare lämpad för en organisationsroll i styrelsen.
Emmy brinner för frågor som idrottspsykologi, en jämlik och jämställd idrott där
alla är lika välkomna, ungdomsverksamhet i stort och i synnerhet frågor med tjejer i
fokus.
Valberedningens ordförande Ola Nilsson om gruppens tankar på nomineringen av
Emmy:

”Att få in en ung tjej med en aktuell spelar- och tränarbakgrund av Emmys kaliber
och drivkraft är verkligen ett stort steg i rätt riktning. Att få de ungas röst rakt in i
styrelserummet ser vi som ytterligare ett stort kliv mot medbestämmande från
gruppen vars verksamhet vi värnar om i Skånsk Innebandy. Att Emmy dessutom
har en mycket gedigen och aktuell akademisk utbildning på högsta nivå inom
idrott bådar mycket gott för utvecklingen och tillväxten i Skånsk Innebandy.”
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Ledamot Rickard Träff, 34 år
Valberedningen presenterar Rickard Träff
som kandidat till styrelseledamot i Skånes
Innebandyförbund. Vi har sökt efter en
person med Rickards profil inom Sport och
Marknadsföring. Han har gått utbildning
inom Sports Marketing i Båstad och jobbat
som marknadsansvarig i två Elithandbollsföreningar LIF Lindesberg och Skånebekanta
H43 Lund. numera arbetar han som Inköpare
mot Europa för en större partihandlare inom
livsmedel.
Han har en gedigen innebandybakgrund från eget spel och via flertalet tränarroller
på högre nivå. Han har också lång erfarenhet från ledande positioner i styrelser för
bland annat Röke IBK där han gjort tre år som ordförande. I Röke har han även
agerat cupgeneral under Hessleholm Invitational Cup.
Rickard brinner för frågor som samsyn och enighet, arbetet med att utveckla
ungdomar till kvalitativa seniorspelare, nyrekrytering in i vår sport, rekryteringar
mellan Skånes föreningar, hållbara projektprocesser och måluppföljningar. Han
gillar energi och att det är högt i tak i styrelserummet.
Valberedningens ordförande Ola Nilsson om gruppens tankar runt Rickards
nominering:

”Trots sina unga år får vi in mycket kompetens i styrelsen genom Rickard och det är
en person med ett stort driv att förbättra Skånsk Innebandy som helhet. Hans
bakgrund med erfarenhet inte bara inom vår sport utan även andra sporter på
elitnivå och hans arbete privat gör honom mycket lämplig att hjälpa Skånsk
Innebandy mot nya målsättningar. Det faktum att han ser till samtliga föreningars
bästa och hans tankar om hur man kan främja ett gott samarbete mellan Skånes
föreningar gör att vi ser att det befintliga styrelserummet med sin höga kompetens
ytterligare vässas med Rickards närvaro de kommande åren.”
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