
 
 
 
 
Förslag från valberedningen inför Stockholms Innebandyförbunds årsmöte 2022 
 
 
Valberedningen har under året sammanträtt som enskild grupp vid ett flertal tillfällen, 
deltagit på möten inom Förbundets ramar, genomfört mängder med telefon- och 
mailkonversationer samt deltagit vid några av styrelsens möten.  
 
Utifrån vårt arbete har vi följande förslag att presentera:  
 
 
Förslag till Ordförande (fyllnadsval för en tid av ett år)  
 
Fredrik Englund, Bromma  nyval 
 
 
Förslag till ledamöter (för en tid av två år)  
 
Carl Schwieler, Sollentuna    omval 
 
Camilla Sevä, Vallentuna   nyval 
 
Christian Neemé, Solna   nyval 
 
 
Förslag till ledamot (fyllnadsval för en tid av ett år) 
 
Malin Andersson, Hässelby   omval 
 
 
En kortare presentation av föreslagna kandidater ovan följer på nästa sida.  
 
 
Förslag till revisor och revisorssuppleant (för en tid av ett år)  
 
Revisor Michael Christensson, Stockholm omval 
 
Revisorssuppleant, Bodil Nordin, Täby  omval 
 
 
 
Stockholm den 3 juni 2022 
 
 
 
 
 
Gabriel Isoz              Marie Lienzén                           Ted Linnés 
sammankallande  



 
 
 
Presentation av valberedningens förslag till kandidater  
 
Fredrik Englund är rutinerad inom Stockholms innebandyförbunds styrelse. Han valdes in 
2015 och har sedan dess både varit ledamot samt kassör och har haft ett särskilt ansvar att 
arbeta med övriga idrotter i staden för att förbättra anläggningssituationen.  
 
Har varit ordförande i Ängby IF, en lokal förening med både innebandy och fotboll för alla. 
Första uppdraget som ordförande i Ängby var att med en ny styrelse få ordning på en 
mycket sargad ekonomi, detta har lyckats och föreningen är nu stark både med ökande 
medlemsantal och en ekonomi i balans. Klubben har varit med på 
föreningsutvecklingsresa med förbundet och arbetar aktivt med SIU. Fredrik är 
fortfarande revisor i föreningen och spelare i klubbens veteranlag, både i innebandy och i 
fotboll.  

Till yrket är Fredrik digital strateg på Danderyds sjukhus, sedan tidigare är Fredrik också 
utbildad ekonom.  

Fredrik kommer att bidra med fokus på allas lika-värde, anläggningsfrågor och på 
multisportande samt sitt yrkeskunnande i att kommunicera.  
 
 
Carl Schwieler driver sedan åtta år ett eget företag, inom Telekom och har innan det lång 
erfarenhet från Telekom företag som Telenor och Tele2 i olika säljroller som Nationell, 
Internationell säljare och sista fem åren som försäljningschef.  
 
Carl bor i Sollentuna/Rotebro och är gift med Abby och har 3 barn/ungdomar. 
 
För 15 år sedan startade Carl F99 i Rotebro IS IBK och har sedan dess blivit kvar i 
föreningen i olika roller. Genom detta har Carl samlat på sig en hel del erfarenheter som 
tränare och lagledare och de senaste sex åren som Styrelseledamot och ansvarig för hela 
tjejsidan i föreningen samt Sportchef för damlaget. Carl ansvarar även för föreningens 
Juniorkommitté. Carls stora fokus ligger på tjejsidan som han av förklarliga skäl brinner 
lite extra för, ett stort fokus är att verka för att hitta en bra och jämn nivå och balans i 
Föreningen mellan killar och tjejer, från knattelagen upp till Seniorlag. 
 
Carl har de senaste två åren i Stockholms Innebandyförbunds styrelse varit med och drivit 
projektet Goda Utvecklingsmiljöer och hoppas detta ska utvecklas under kommande år 
och vara till hjälp för alla föreningarna i distriktet.  
 
 
Camilla Sevä är 53 år och bosatt i Vallentuna sedan 15 år tillbaka med man och två 
tonåringar. Arbetar i försäkringsbranschen sedan många år och sedan fyra år tillbaka som 
Affärsutvecklare på If. Hon kallar sig för ”njutningsmotionär” vilket betyder ”tränar gärna 
men bara för att det är så kul”. Åker skidor, spelar padel och golf tex. Har aldrig spelat 
innebandy i organiserad föreningsform men ofta engagerat sig i föreningslivet, elevrådet, 
studentkåren och senast i IK Frej Innebandy som ledamot, kassör och sista tre åren som 
ordförande. 
 
Beskriver sig själv som drivande, strukturerad, positiv och vill att man ska ha roligt både 
privat och i arbetslivet. Som föreningsmänniska tror Camilla att tillsammans kan vi göra 
skillnad ”några kan inte göra allt men alla kan göra något” och hon vill för få fler att 
engagera sig, fler att stanna kvar som aktiv eller i andra roller inom idrottsrörelsen och 
föreningslivet 
 
 
 



 
 
 
 
Christian Neemé är 32 år och bor i Solna. Arbetar sedan sex år tillbaka som beslutsfattare 
på statlig myndighet. Christian har en lång innebandyerfarenhet som spelare, ledare, 
domare och styrelsearbete. Har spelat innebandy oavbrutet sedan tidigt 00-tal och spelar 
idag i AIK:s B-lag. Christian har sedan 2018 suttit i AIK Innebandys styrelse och är idag 
ordförande.  

Christian har ett starkt intresse för verksamhetsutveckling och vilja att utveckla 
innebandyn i sin helhet då sportens potential är oändlig. Med erfarenhet från i princip 
samtliga delar av den ideella idrottsrörelsen och i synnerhet erfarenhet från innebandyn 
hoppas Christian kunna bidra med nya perspektiv och arbetssätt. 
 
 
Malin Andersson är 49 år och bosatt i Hässelby. I dag arbetar hon som idrottschef i 
Lidingö stad. Tidigare har Malin arbetat på Täby kommun och många år för 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som chef för Idrottsutveckling och 
medlemsstöd.  
 
Malin har en lång historia inom Stockholms Innebandyförbund vilken inleddes som 
anställd mellan åren 1998-2001. Efter detta har hon också haft uppdrag som ledamot i 
styrelsen under flera år, som sammankallande i valberedningen men också som 
tränarutbildare samt tränare för distriktslag.  
 
Idag är Malin tränare för flicklag i den röda nivån för Hässelby SK IBK. Frågor om 
utveckling av barn- och ungdomsinnebandyn, tränarutveckling samt jämställdhet är 
något som ligger Malin varmt om hjärtat och även det hon hoppas kunna bidra med i en 
roll som ledamot. 

 

 


