
 

 

Förslag till val  

 
På årsmötet är det vi medlemmar som röstar och väljer personer  
till de olika rollerna i föreningen.  
 
Valberedningens uppgift är att ge oss medlemmar ett genomarbetat förslag på en laguppställning 
som de ser kommer kunna göra ett bra arbete för föreningen under kommande år. Här presenteras 
de personer som valberedningen föreslår ska väljas till att leda styrelsearbetet och vem som ska 
granska föreningens arbete i rollen som revisor.  
 
Ni får också ett förslag på personer som föreslås vara valberedning under 2022. 
 
 

Förslag till styrelse 
Här presenterar valberedningen de ledamöter som de föreslår ska leda Spånga IS Fotboll.  
 
Du får både en beskrivning av de personer som föreslås ska väljas in på de platser som ska väljas i år, 
och kan också läsa om de ledamöter som fortfarande har mandattid kvar så att du får en helhetsbild 
av den styrelse som föreslås ska jobba under 2021. 

 
4 ledamöter på förslag till omval: 
 

Roll Förslag Tid Namn Vem är 

Ordförande Omval 1 år Milou Werth Förutom att Milou har lett arbetet i styrelsen under nio 
år har styrelsens arbetsgivarfrågor och ledning av 
kansliet varit hennes huvudsakliga ansvarsområde. Till 
vardags jobbar hon på Svenska Fotbollförbundet som 
verksamhetsutvecklare. Strategisk ledning, 
föreningsjuridik och organisationsutveckling är 
exempel på kompetenser hon tar med sig in i 
styrelsearbetet.  

Ledamot Omval 2 år Anna Lögdberg Anna har idag rollen som tränare i ett av föreningens 
F11- lag och har tidigare varit aktiv både som spelare, 
ledare och styrelseledamot i andra föreningar i 
Stockholmsfotbollen. Anna jobbar som tävlingschef på 
Svenska Fotbollförbundet och har god insyn i många 
strategiska frågor vad gäller Svensk fotbolls framtid 
som hon givetvis tar med sig in i styrelsearbetet. Ett 
område hon är intresserad av att bidra extra till 
handlar om kommunikation och klubbkänsla. 

Ledamot Omval 2 år Jonas Ragell Jonas började sitt engagemang som tränare i ett av 
föreningens F03 lag och följde dotters resa från knatte 
till damjunior. Han är tränare i F09 där yngsta dottern 
spelar. Han är särskilt intresserad av att bidra i frågorna 
kring fotbollsverksamheten och flickspelarnas resa från 
knatte till en attraktiv Damseniorverksamhet. Jonas 
arbetar till vardags som jurist. 

 



 

 

 

Roll Förslag Tid Namn Vem är 

Ledamot Omval 2 år Fredrik Öhlen Fredrik har de senaste 6 åren varit verksam i 
föreningen som tränare för sin sons lag och är numera 
lagledare i P08:A. Fredrik brinner för att skapa 
förutsättningar för en bra fotbollsutbildning för våra 
barn och ungdomar. Till vardags arbetar Fredrik som 
HR Chef inom Byggsektorn och bidrar med kompetens 
inom personalfrågor, styrning och ledarskap. 

 

2 ledamöter med mandattid kvar: 

Roll Förslag Tid Namn Vem är 

Ledamot  1 år Jonas Åkesson Jonas har lång erfarenhet av att vara lagledare i 
föreningen. Han är ekonom och jobbar som 
ekonomiansvarig inom statlig verksamhet. Hans långa 
erfarenhet av ekonomistyrning och ekonomiskt arbete 
gör honom utmärkt i rollen som kassör i föreningen. 
Rutiner, kontroll och uppföljning är viktiga delar som 
Jonas skapat kring föreningens ekonomi. 

Ledamot  1 år Mikael Wiklund Mikael har haft rollen som både ledare och lagledare 
för flera flick- och pojklag i föreningen. Under de 
senaste tre åren har hans ansvarsområde i styrelsen 
haft fokus på frågor kopplade till herrsenior och 
pojkjunior. Civilt jobbar Mikael som försäljningschef 
och bidrar med sin kompetens till de förhandlingar och 
upphandlingar i olika frågor som föreningen genomför. 

 

Förslag till revisor 

Roll Förslag Tid Namn Vem är 

Revisor Val 1 år Thomas Pyyny  Thomas är till vardags grundare av och delägare 
i ett IT-bolag.  

 

 

Förslag till valberedning 
Valberedningen föreslår inte ledamöter till sin egen grupp. Däremot har nuvarande valberedning 
meddelat att de ställer upp för omval.  
 

Roll Förslag Tid Namn Vem är 

Ledamot Nyval 1 år  Carina Ekström har gjort sitt första år som valberedare. 
Hon är även tränare i F09. 

Ledamot Omval 1 år Stefan Larsson Stefan är med i valberedningen för femte året. Han 
tränade under 2010-2016 klubbens P03:or, bland 
annat ett år med akademilaget. 

Ledamot Omval 1 år Daniel Persson Daniel är med i valberedningen för tredje året. Han bor 
i Kälvesta med sambo och tre barn. Är aktiv som 
tränare i F13 där dottern spelar.  



 

 

 


