
 
 

Till Röstberättigade Föreningar inom  
Stockholms BDF 

 
2020-01-15 
 
 
Valberedningen för Stockholms BDFs rapport från inventering av sittande 
styrelse samt inbjudan att nominera kandidater inför årsstämman 2020. 
 
 
Valberedningen för Stockholm BDF kontaktar varje år, under december, sittande 
styrelse för att stämma av hur styrelsens arbete har fortlöpt. Vi tar där in information 
om den ekonomiska situationen, arbetet på kansliet, arbetsklimatet i styrelsen samt 
hur ledarskapet på både kansli och i styrelsen fungerar. Vi tar även del av alla 
protokoll från årets alla möten.  
 
Vi tar också in information om hur kandidaterna ställer sig till ett fortsatt uppdrag inom 
Stockholm BDF.  
 
Följande personers mandatperiod går ut i samband med årsmötet; 
 
Lars Sandström Ordförande (väljs på ett år) - Kandiderar 
Tiina Rossi Ekstam Ledamot - Kandiderar 
Rolf Lundgren Ledamot - Kandiderar 
Hans von Uthmann Ledamot - Kandiderar 
 
 
Följande personer är valda till 2021: 
 
Åsa Lindahl Ledamot 
 
 
Tre ledamöter har valt att inte förlänga sitt mandat eller att inte kandidera. 
 
Kristina Johansson - Ledamot 
Aseffa Hailu Tesfaye - Ledamot  
Alexandra Tecle - Suppleant 
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Valberedningen har satt upp några kriterier som vi arbetar efter när vi nominerar 
kandidater. Dessa kriterier har under några år utgjort grunden för vårt arbete. Man 
ska dock komma ihåg att detta är enbart riktlinjer och att föreningarna inom 
Stockholms BDF kan se behov av att frångå dessa riktlinjer om de så önskar.  
 
 
Dessa riktlinjer är:  
 
Då arbetet inom Stockholm BDF styrelse är mycket tidskrävande ser vi gärna att de 
nominerade inte sitter som ordförande, sportchefer eller klubbdirektörer i 
röstberättigade föreningar. Detta då vi vet vilken arbetsbörda de redan har i sina 
föreningar.  
 
Valberedningen välkomnar självklart sportchefer, klubbdirektörer och ordföranden 
efter de är klara med sina uppdrag i föreningarna och kan föra med sig sin kunskap 
därifrån. 
 
Valberedningen är också intresserade av kandidater med spetskompetens inom 
områden som ekonomi, marknad, PR/försäljning/sponsring, rekrytering, human 
resources, organisationsarbete, hur man bygger klubbar/företag, integration, 
kontakter med politiker, jämställdhetsarbete och hall/arena-frågor. 
 
Slutligen så söker valberedningen efter kandidater med ett gediget basketkunnande 
men också kandidater med erfarenhet från andra sporter och då framför allt fotboll, 
ishockey och innebandy som faktiskt konkurrerar med basketen både om tid i media, 
hallar, spelare och sponsorer. 
 
Ni når valberedningen via webbsidan:  
 
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbun
d/Kontakt/kanslifortroendevalda/ 
 
 
Med Vänliga Hälsningar. 
 
Valberedningen för Stockholm BDF, 
 
Tom Hedrup 
Kicki Öhman 
Andreas Bernsson 
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