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Valberedningen informerar 
 

Till: Skånes innebandyföreningar  
FK: Distriktsstyrelsen, Kansliet, Valberedningen, DK, TK  
 
Valberedningen vill härmed informera om vilka personer vars mandatperiod utgår 
vid distriktsmötet den 20 juni 2022, samt vilka av dessa som ställer sig till 
förfogande för omval. Ansvaret för nomineringar till distriktsstyrelsen och 
valberedningen ligger hos föreningarna i Skåne.  
Var med och påverka framtiden för Skånsk Innebandy! 
 
Distriktsstyrelsen  
 
Ordförande: (val på två år) 
Henrik Wetterlundh – ställer upp för omval 
 
Ledamöter: (val på två år)  
Emmy Nilsson - ställer upp för omval  
Rickard Träff - ställer sin plats till förfogande, 2 år nyval 
En vakant plats, 2 år nyval 
En vakant plats, 1 år fyllnadsval 
 
Övriga ledamöter (Johan Sandahl och Marie Ålund) har ett år kvar av sina 
mandatperioder.  
 
Nominering 
Skånes innebandyföreningar avger förslag på personer för val till ovanstående 
poster senast den 23 maj 2022. Valberedningen mottar gärna förslag på nyval och 
även samtliga föreningars eventuella stödnomineringar på de som ställer upp för 
omval. Förslagen skickas till ola.nilsson@innebandy.se. 
 
Nya personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör 
känna till sin nominering (detta gäller inte de personer som namnges ovan som 
ställer upp för omval, då de redan är tillfrågade). Förslag på lämpliga kandidater ska 
innehålla personuppgifter. Längre fram i processen kan vi vilja ha in fler uppgifter 
från kandidaterna såsom CV och/eller Linkedin-profil. Vidare ska personen kunna 
uppvisa ett begränsat registerutdrag. Därefter sker sedvanlig rekryteringsprocess 
med intervjuer etc. innan förslagen presenteras på årsmötet. 
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Valberedningen 
 
Ledamöter: (val på ett år) 
Ola Nilsson ordf. - ställer sin plats till förfogande, 1 år nyval 
Malena Björnlund - ställer upp för omval 
Mikael Jeppsson - ställer upp för omval 
Två vakanta platser, 1 år nyval 
 
Obs! Nominering av ledamöter till valberedningen skickas till 
skane@innebandy.se.  
 
Frågor eller funderingar?  
Ni är när som helst välkomna att ta kontakt med valfri person i valberedningen.  
 
Kontaktuppgifter:  
Ola Nilsson, ola.nilsson@innebandy.se, 070- 838 13 00  
Malena Björnlund, malena.bjornlund@innebandy.se, 076-390 22 63  
Mikael Jeppsson, mikael.jeppsson@innebandy.se, 070-364 51 01 
 
Väl mött på Distriktsmötet 2022! 
 
Vänliga hälsningar 
Valberedningen Skånes Innebandyförbund 
Ola Nilsson, Malena Björnlund och Mikael Jeppson 


