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   Till Röstberättigade Föreningar inom  
Stockholms BDF 

 
 
 
 
2020-03-10 
 
 
Valberedningens för Stockholms BDF förslag till beslut och motivering till 
förslaget till styrelse inför årsstämman 2020. 
 
 
Valberedningens förslag till beslut 
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 4 på dagordningen)  
Valberedningen föreslår Christer Pallin som ordförande vid stämman.  
 
Val av sekreterare vid stämman (punkt 5 på dagordningen)  
Valberedningen föreslår Charlotta Bernervall som sekreterare vid stämman.  
 
Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare (punkt 6 på 
dagordningen). 
Valberedningen föreslår Svante Bengtsson (KFUM Central) och Charlotta Åkerhielm 
(Kungsholmen Basket).  
 
Val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år (punkt 11 på dagordningen)  
Valberedningen föreslår Lars Sandström som Styrelseordförande.  
 
Val av två eller tre övriga ledamöter för en tid av 2 år, två ledamöter om 
styrelsen består av fyra övriga ledamöter eller tre ledamöter om styrelsen 
består av sex övriga ledamöter (punkt 12 på dagordningen).  
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Camila Salazar Atías och Gustaf Reinfeldt ett 
år.  
 
Valberedningen föreslår omval av Tiina Rossi Ekstam, Rolf Lundgren och Hans von 
Uthmann på två år.  
 
Åsa Lindahl valdes 2019 på två år.  
 
 
Val av en suppleant för en tid av 2 år, (punkt 13 på dagordningen).  
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Valberedningen föreslår Nyval av Jenny Håkanson.  
 
Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med uppgift att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år (punkt 
14 på dagordningen).  
Valberedningen föreslår nyval av Marcus Vallas Jönsson som auktoriserad revisor.  
Valberedningen föreslår omval av Patrik Modin som lekmannarevisor.  
 
Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 
(punkt 15 på dagordningen.  
Kicki Öhman ställer upp för omval.  
 
Valberedningens motiv till förslaget till styrelse 
 
Valberedningen har under året haft ett möte och ett antal telefonmöten. Vi har pratat 
med samtliga ledamöter samt haft ett möte med ordförande Lars Sandström. Det är 
vår uppfattning att årets styrelsearbete inom Stockholm BDF har fungerat mycket väl.  
 
Glädjande är att KFUM Central har fått en markanvisning för sin nya hall. Detta har 
varit ett långsiktigt mål för styrelsen och nya hallar fortsätter att vara en prioriterad 
fråga för basketen i Stockholm. Här är dialog med politiker i Stockholm fortsatt väldigt 
viktig.  
 
Styrelsen och valberedningen ser också behovet av att få basketen att växa i 
Stockholms förorter där basketen tidigare var väldigt starka men i dag har tappat 
något. Valberedningen har arbetat aktivt för att hitta personer som kan hjälpa till i 
denna viktiga fråga.  
 
Valberedningen har också sett behovet av att rekrytera personer med djup insikt i 
klubbarnas situation samt hur man kan hjälpa klubbarna i Stockholm att utveckla sina 
basketspelare till att både ha roligt och bli bra framgångsrika i sin sport.  
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Nedan följer en presentation av den nya styrelsen.  
 
Lars Sandström - Ordförande 
 
Lars driver ett mycket framgångsrikt företag inom livsmedelsbranschen där han i dag 
är VD. Lars har varit ledamot och ordförande i Järva Basket och är en av 
initiativtagarna till Hallar i Stockholm.nu. Lars kontaktnät med politiker i Stockholm 
kommer att vara mycket viktigt för att driva på frågor om nya hallar i Stockholm.  
 
Lars har blivit nominerad som ordförande för Svenska Basketbollförbundet (SBBF) av 
flera BDF:er ute i Sverige. Då valberedningen för SBBF presenterar sina förslag till 
nya styrelse först efter Stockholm Baskets årsmöte väljer valberedningen ändå att 
nominera Lars som ordförande för Stockholm Basket. Om Lars blir vald på SBBFs 
årsmöte kommer han att avgå för Stockholm Basket, då vi i valberedningen driver en 
linje där ingen styrelsemedlem i Stockholm Basket ska eller bör sitta i SBBFs 
styrelse. Rolf Lundgren kommer då att kliva in som ordförande för Stockholm Basket 
och Jenny Håkansson blir ordinarie ledamot.  
 
Camila Salazar Atías - Ledamot 
 
Camila är kriminolog utbildad vid John Jay College of Criminal Justice i USA. Där 
bedrev hon etnografisk forskning på ett av New Yorks kriminella gäng under tre år. 
Camila har i Sverige arbetat på Fryshuset i snart 15 år där hon bland annat arbetar 
med frågor kopplade till utanförskap och gängkriminalitet. I samband med detta 
tilldelades hon Anna Lindhs minnespris 2015. Camila får en viktig roll i att stärka 
basketen i Stockholms förorter.  
 
Gustaf Reinfeldt - Ledamot 
 
Gustaf har en lång bakgrund inom politiken där han bland annat suttit i 
Kommunfullmäktige i Solna. Gustaf har vidare arbetat på Timbro som researcher och 
med kommunikation på Prime. I dag studerar han i Uppsala och skriver samtidigt på 
en bok om Amerikansk politik. Gustaf får en central roll i kontakt med politiker och 
även rörande förbundets kommunikation. Gustaf har även själv spelat basket.  
 
 
 
 
 
 
Jenny Håkansson - Suppleant 
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Jenny är utbildad vid SU/Mittuniversitetet. Hon har varit head coach i Basketligan och 
även för flera olika Svenska landslag. Jenny har arbetat som sportchef och har varit 
regionsansvarig på Svenska Basketbollförbundet. Jenny har även arbetat sex år som 
tränare och huvudansvarig på NIU. I dag arbetar Jenny med Lean och 
ledarskapsutveckling. Jennys breda erfarenhet från flera olika delar av basketvärlden 
samt inom Lean och ledarskap kommer att vara en stor tillgång för styrelsen.  
 
Tiina Rossi Ekstam - Ledamot 
 
Tiina har en bakgrund som vice ordförande i Mellansvenska BDF. Tiina kommer in 
med ett perspektiv från ett annat basketdistriktförbund vilket alltid är värdefullt. Tiina 
kommer att bidra med nya sätt att arbeta samt även nya vägar till samarbete. Tiina 
arbetar till vardags som Senior Service Delivery Manager CSO på Tieto SE. 
 
 
Rolf Lundgren - Ledamot  
 
Rolf har en lång bakgrund som ordförande för Djursholm Indians. Rolf har även varit 
en av arkitekterna bakom flera intressanta samarbeten i Norrort och föreningen har 
under Rolfs tid visat upp en imponerande ungdomsverksamhet och tillväxt. Rolf 
arbetar till vardags som chefsstrateg på Trafikverket.  
 
Hans von Uthmann - Ledamot 
 
Hans har en bakgrund från energibranschen och verkar i dag som styrelsearbetare, 
såväl i näringslivet (ex Eltel och Veidekke) som Sveriges Olympiska Kommitté och 
GIH. Hans har varit verksam inom basketföreningar sen skolåldern och även varit 
ordförande för Basketligan och ordförande i SBBF i sju år. Hans har stöttat KFUM 
Central i deras strävan efter en egen hall. Hans har även framgångsrikt varit med om 
att stärka och utveckla kansliet på bland annat SBBF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamöter valda till 2021 
 
Åsa Lindahl - Ledamot 
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Åsa har under 15 års tid arbetat med att driva och implementera utvecklings- och 
förändringsarbete i såväl ledningsgrupper och styrelser som hela organisationer. Åsa 
har en lång erfarenhet av att driva och utveckla verksamheter, få medarbetare att nå 
sin fulla potential samt skapa hållbara affärsmodeller för framtiden. Hon är också en 
certifierad framtidsstrateg.  
 
Åsa har även spelat med Brahe Basket i Basketligan Dam. 
 
 
 
 

 
 

Valberedningen i mars 2020 
 
 
Valberedningen har inför Årsmötet 2019 utgjorts av:  
 
Tom Hedrup - Valberedningens ordförande 
Kicki Öhman 
Andreas Bernsson 


