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Valberedningen      
Svenska innebandyförbundet 
 
VALBEREDNINGENS ARBETE VERKSAMHETSÅRET 2018/19 
 
Valberedningen har under verksamhetsåret haft totalt 8 träffar, telefonmöten (5st) och 
fysiska träffar (3st). Valberedningen har medverkat vid ett antal arrangemang inom 
Svensk innebandy med bland annat; Ordförandekonferens, SDF-SM, Champions cup, 
Innebandyfesten, VM, SM-finalen, IB-kvinnor som leder samt vid 
föreningsutvecklingsträff på Bosön. Syftet har varit att synliggöra valberedningens 
arbete och öka kunskapen om detta arbete inom Svensk Innebandy så mycket som 
möjligt. I samma anda har Valberedningslyftet genomförts där samtliga SDF varit 
inbjudna för att öka på kunskaperna om hur en valberedning ska och bör arbeta. 
Valberedningen har under året haft kontakt och dialog med distriktens ordförande samt 
ordförande för Svenska Superligan.  Två nyhetsbrev har också skickats ut med fokus på 
Valberedningens arbete.   
 
Valberedningen har närvarat regelbundet på Förbundsstyrelsens möten och intervjuat 
samtliga styrelsemedlemmar om deras syn på arbetet i styrelsen. Valberedningen har vid 
sina egna möten reflekterat kring och utvärderat styrelsens arbete utifrån styrelsens 
samlade kompetens, dynamiken i styrelserummet, och kring hur var och en bidrar på 
dessa möten. 
 
 
Inkomna nomineringar 
 

 Märit 
Bergend
ahl 

Martin 
Klabere  

Carin 
Sjöberg 

Lena 
Larsson 

Emil 
Risberg 

Andreas 
Carlsson 

Henrik 
Wetterlund 

Värmlands IBF 
  

 X    

Linköping IBK 
  

X     

Smålands IBF X X      
Hallands IBF     X   
IBK Dalen      X  
Malmö FBC       X 
Höllvikens IBF       X 
Västsvenska X       
        

 
- Henrik Wetterlund valde under processen att dra tillbaka sin kandidatur.  
- Styrelseledamoten Klas Hedlund har meddelat Valberedningen att han inte längre 

står till förfogande för omval. 
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MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
TILL NY STYRELSE 
 
Mot bakgrund av ovan träffar, möten, intervjuer med nuvarande styrelseledamöter, 
SDF-ordföranden samt intervjuer med samtliga nominerade kandidater har 
valberedningen valt styrelseledamöter som representeras av den bredd och spets av 
kompetens, erfarenhet och nytänkande som krävs för att föra styrelsearbetet och Svensk 
Innebandy framåt. 

Valberedningens förslag till styrelse verksamhetsåret 2019/20 består av personer där 
alla är väl medvetna om att de tillsammans har ett gemensamt ansvar för att leda och 
utveckla Svensk innebandy framåt på bästa sätt. 

 
 
 

Valberedningens förslag 
 
Val till förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019/20 
 
Ordförande 
Märit Bergendahl 2 år nyval 
 
Styrelseledamöter 
Martin Klabere 2 år omval  
Lena Larsson 2 år nyval 
Andreas Carlsson 2 år nyval 
 
Utökning av ledamöter i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019/20. 
Under förutsättning att den inkomna motionen att utöka antalet styrelseledamöter i 
Svenska Innebandyförbundets styrelse blir antagen vid förbundsmötet den 16 juni 2019 
med omedelbar justering 
 
Valberedningens förslag till utökad styrelse; 
 
Styrelseledamöter 
Helén Wiklund Wårell 2 år nyval 
Carin Sjöberg 1 år nyval 
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Presentation av kandidaterna  
 

Märit Bergendahl 50 år Lerum. Till yrket är jag jurist och har 
under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som domare. 
Jag har också haft många chefstjänster och har bl.a. under många år 
arbetat med utbildningsfrågor och internationellt utvecklingsarbete. 
Just nu arbetar jag som chef i en EU-insats i Palestina, en 
mångkulturell utmaning! 
 
 

Som ledare är jag strukturerad och bra på att se helheten. Jag tycker om att skapa team 
som kompletterar och utmanar varandra för att få dynamik i diskussionerna. Kan nog 
också beskrivas som ganska envis, lite otålig och en obotlig optimist.  
  
Jag är en riktig föreningsmänniska som älskar att människor lägger tid och kraft utan att 
kräva ersättning för det. Vi gör det för att vi tror på det vi gör, att vi ser att det gör 
skillnad och för att man får så mycket tillbaka som inte går att mäta i pengar.  
 
Jag har deltagit i föreningsarbete, främst som styrelseledamot, sedan tonåren. Att jag 
började engagera mig i innebandy var lite av en slump – men det är ingen slump att jag 
fortsatt. För mig är det nödvändigt att jag verkligen känner för det jag jobbar för, att det 
jag engagerar mig i har en värderingsgrund som jag delar och en vision som jag tror på.  
 
Mina tio år som styrelseledamot i FBC Lerum gör att jag väl känner till en förenings 
utmaningar och svårigheter. I mitt arbete i förbundsstyrelsen har jag det som en 
drivkraft – att försöka skapa en central och regional verksamhet som stöttar alla 
föreningar så att de som verkar på lokal nivå kan ägna sig åt dem som väljer att spela 
innebandy i just deras förening. För att skapa dessa förutsättningar behöver innebandyn 
bli än mer attraktiv som sport. En innebandymatch ska vara ett event som lockar publik, 
partners och fans. Vi vill vara folksporten och är det redan på många sätt. Men vi 
behöver locka publiken. De där som tittar på innebandy även om de inte själva är aktiva 
innebandyspelare, det är dem vi saknar.  
 
För mig är det viktigt att vi gör resan tillsammans, alla delar av innebandysverige 
behöver hänga ihop. Eliten med landslagen i spetsen är loket som drar vagnarna i tåget. 
Där finns våra ungdomars förebilder, där finns de event som skapar attraktivitet hos 
våra partners. En framgångsrik elit föder framgång för hela innebandyn. Samtidigt är 
det bredden som skapar tillväxt och vår värdegrund och vårt utvecklingsarbete som gör 
oss unika.  
 
Jag känner stolthet över allt det vi gör i innebandysverige och det driver mig att vilja 
fortsätta det arbetet.  
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Martin Klabere 55 år Oskarshamn. Arbetar som 
arbetsmiljöingenjör på ABB med miljö och säkerhetsfrågor. 
Verkar även nationellt med samordning av arbetsmiljöarbetet i 
Power Grids. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i såväl 
förening, distrikt, special samt nations och internationella 
förbund. Stor kunskap om tävling och historik inom 
innebandyn med ett väldigt brett kontaktnät både nationellt 
samt internationellt. Brinner för basverksamheten, tävling, 
regler, bestämmelser samt domarfrågor. Vill verka för 
förändring och utveckling och ser med tillförsikt fram emot 
projektet Future of Floorball som kommer påverka all 
innebandy världen över. 
 
Lena Larsson 52 år Karlstad. VD LLK konsult AB som jobbar 
med verksamhetsledning och ledningsstöd. Verkar som 
managementkonsult och lägger mycket tid på styrelsearbete. 
Mångårig erfarenhet från olika yrken med ledningsbefattningar 
med fokus på att utveckla och driva lönsamhet i 
verksamheterna. Som person tydlig, förankrande och lyssnande 
med starkt fokus på förändringsledning. Även väldigt stor vana 
vid styrelseuppdrag både från idrott, media, 
intresseorganisationer, stiftelser och näringsliv. Brinner för 
utveckling av både människor och verksamhet där jag vill se 
resultat och utveckling i en positiv riktning. 

 
Andreas Carlsson 37 år Jönköping/Stockholm. Arbetar som 
gruppledare för Kristdemokraterna och sitter med i Sveriges 
Riksdag samt är vice ordförande i Justitieutskottet. Har bred 
kunskap inom innebandyn i såväl bredd som elitfrågor från 
tidigare styrelseuppdrag i Mullsjö AIS och ett stort kontaktnät i 
idrottspolitiska frågor. Har även varit verksam som 
sportjournalist. Brinner för att vi gemensamt ska stärka vår 
fantastiska sport. Vill verka för att innebandyn ska växa och ta 
en mer berättigad plats samt spela en viktig roll i samhället. 
 
 
 

Ledamöterna Helen Sundström Hetta, Victoria Wikström och Krister Azelius är valda till 
2020. 
Enligt mejlutskick 2019-05-22 från Valberedningen har Krister Alzelius meddelat 
Valberedningen att han avsäger sig sitt uppdrag som styrelseledamot med verkan från 
förbundsmötet 2019. Valberedningen kommer att jobba vidare med att ta fram en 
kandidat på fyllnadsval på 1 år.  
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Styrelseledamöter extra val om motionen om utökad styrelse går igenom 
 
 
Helen Wiklund Wårell 55 år Luleå. Arbetar som 
stadsbyggnadschef i Luleå kommun och har tidigare varit 
verksam som fritidschef. Har en bred idrottsbakgrund som 
spelare och ledare men även styrelseuppdrag bland annat i 
Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet. Stort 
kontaktnät i anläggningsfrågor då detta var ett av 
ansvarsområdena under tiden i Riksidrottsförbundets styrelse. 
Brinner för lika villkor för dam och herr, men också för bredd 
och spets. Är dock sådan som person att jag engagerar mig i 
samtliga frågor och vill ha ett helhetsgrepp. Hoppas sedan 
komma in med lite nya ögon och få vara en del av utvecklingen 
av vår idrott. 

 
 

Carin Sjöberg 52 år Stockholm. VD för Stockholm City 
Conference Center som bedriver upplevelser inom 
besöksnäringen. Sitter även med i Stureplansgruppens 
ledningsgrupp där uppdraget är att förädla och utveckla 
verksamheten. Besitter stor mediavana från tidigare roll på 
Gotlands Media samt har också ett stort engagemang och 
kunskap inom innebandyn via ordföranderoll i Endre IF. 
Brinner för breddverksamhet och att utveckla elit vidare till en 
produkt som är hållbar över tid. Brinner också för att skapa ett 
fortsatt högt intresse och en stor attraktionskraft för 
innebandyn. 

 
 
 
 
 
Valberedningen  
Svenska innebandyförbundet 
Valberedningen@innebandy.se 
 
Kristina Landgren Carestam (ordf) 
Britt-Louise Eriksson 
Boel Carlsson 
Lars Svensson 
Daniel Holm  
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