
Till Röstberättigade Föreningar inom Stockholms BDF, 2020-02-24 
 

Valberedningens för Stockholms BDF förslag till nomineringar på 

årsstämman 25 mars 2021. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Valberedningens förslag till beslut 
 

Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår Cinnika Beiming som ordförande vid stämman. 

 

Val av sekreterare vid stämman 

Valberedningen föreslår Charlotta Bernervall som sekreterare vid stämman. 

 

Val av två protokolljusterare 
Tbd 

Val av två rösträknare 
Tbd  
 

Val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år 
Valberedningen föreslår nyval av Ebba Requim som ordförande i Stockholms BDF 
 

Val av tre övriga ledamöter för en tid av 2 år 

Valberedningen föreslår omval av Camila Salazar Atías, Åsa Lindahl och Gustaf Reinfeldt som 

ledamöter för en tid om vardera 2 år. 
 

(Tiina Rossi Ekstam, Rolf Lundgren, Hans von Uthmann och Jenny Håkansson (suppleant) 

valdes 2020 på 2 år) 
 

Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor för en tid av 1 år 
Valberedningen föreslår omval 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 
tbd 
 

 

 

 

 

 

 



Valberedningens arbete och motiv till nomineringarna 

 

 

Valberedningen har sedan senaste årsmötet i augusti 2021 haft 5 st möten samt deltagit på 

ett styrelsemöte, ordförandeträff och kansliträffar. Vi har pratat med föreningar, 

styrelsemedlemmar, verksamhetschef och samarbetsorganisationer. 

 

Efter 3 år med Lars Sandströms engagerade arbete som ordförande ser vi nomineringen av 

Ebba Requim som ett nästa steg i den fortsatta utvecklingen av basketen i Stockholms län. 

 

Ebba är väl insatt i svensk baskets strategi, verksamhet, ekonomi, möjligheter och 

utmaningar. Stockholms BDF utgör en stor del av svensk basket. 

Ebba kan bli distriktets första kvinnliga ordföranden. 

 

Ebba arbetar idag i förbundsstyrelsen där hon har ett övergripande ansvar för finanser. Hon 

har även jobbat bl a med code of conduct och projektet Trygg idrott. Ebba var med och 

startade Utfoulad. Ebba arbetar som Finanscontroller och är ordförande i sin 

bostadsrättsförening. Hon har även arbetat som föreningskanslist, varit tränare samt spelat 

på elitnivå. 

 

Se Ebbas CV och personliga brev nedan. 

 

Sammanfattning av valberedningens förslag till styrelse 2021 (inom parentes nuvarande 

utskottsroll) 

1. Jenny Håkansson (föreningsutskott) 

2. Åsa Lindahl (marknad/strategi) 

3. Rolf Lundgren (tävlingsutskott) 

4. Gustaf Reinfeldt (anläggningsråd) 

5. Ebba Requim, ordförande 

6. Tina Rossi Ekstam (föreningsutskott) 

7. Camila Salazar Atías (marknad/strategi) 

8. Hans von Uthmann (anläggningsråd) 

 

 

 

Valberedningen för Stockholms BDF 

 

Björn Larsson, ordförande 

Kicki Öman 

Poria Goniband 



Presentation Ebba Requim 

 

Mitt baskethjärta brinner för Stockholm. Det är i Stockholm jag fostrats till den elitspelare jag en 

gång var och som format mig den människa jag är idag. Mina bästa minnen som barn och ungdom är 

i baskethallar runt om i stan. För en ung tjej på Östermalm var den värld som öppnades upp genom 

basketen helt avgörande för mig. Det var i basketen jag hittade min plats och där jag inte var udda 

och annorlunda utan enbart en jäkligt duktig spelare. Så klart är det inte hela verkligheten om min 

basketresa men det är den tongivande och det är den mångfalden och inkluderingen som gör att jag 

idag brinner så starkt för basketidrotten och basketen i Stockholm i synnerhet. 

Jag började min spelarkarriär i Central Basket. Därefter Capitals och till sist ligan med 08 Stockholm. 

Jag har vunnit allt som går att vinna på ungdoms- och juniornivå i Sverige, inklusive Scania Cup. 

Efter gymnasiet fick jag fullt scholarship till University of Minnesota tillsammans med Kadidja 

Andersson. 

Min tid på college är verkligen en höjdpunkt både basketmässigt och i livet. Att spela inför en fullsatt 

hemmaarena med över 10 000 i publiken är en upplevelse som är svår att slå. 

Efter ett coachbyte återvände jag hem till Stockholm. Jag har coachat både i Central samt Söder fram 

till 2007. 

Jag älskar basket och följer NBA, WNBA och NCAA samt håller koll på svenska spelare runt om i 

världen. 

  

Under hösten och vintern 2017 startade jag tillsammans med Azukaego Nnamaka och Kadidja 

Andersson Utfoulad som var en plattform för att vittnesmål rörande maktmissbruk, trakasserier, 

sexuella övergrepp och rasism inom svensk basket skulle bli hörda. Vi startade Utfoulad februari 

2018 och fick bra respons både från aktiva och från förbundet. Till följd av Utfoulad och förbundets 

förändringsvilja och arbete har vi tillsammans åstadkommit riktig förändring. 

Sedan 2018 invald i förbundets styrelse, omvald på 4 år 2020. I styrelsen har jag haft övergripande 

ansvar för finanser samt drivit tillsammans med Azukaego Nnamaka förbundets arbete för en trygg 

basketidrott. Vi har under denna resa tagit fram en uppförandekod, genomfört utbildningar för 

styrelse och kansli samt instiftat Trygg Idott råd som strategiskt och långsiktigt arbetar med att 

stötta, agera och vidareutveckla basketen för att göra den till en trygg och inkluderande idrott för 

alla. 

 

Jag bidrar med ett brinnande intresse för basket och en oerhört stark vilja till att göra basketen till en 

öppen och trygg idrott för alla. Jag är dessutom övertygad om att klarar vi den utmaningen kommer 

basketen sportsligt förbättras samt attrahera mer intresse från media och näringsliv. Jag tror på 

basketen – vi har massor att erbjuda och massor vi är bra på redan nu. Att vi kan bli bättre och att vi 

vågar se och stå för det är en styrka som vi ska visa upp! 

Jag är fostrad inom lagsport och arbetar bäst i team tillsammans med andra mot gemensamma mål. 

 



ARBETSLIVSERFARENHET 

 

OSM Group AB, Stockholm    2005-Nu  

Financial Controller 

• Budget- och projektuppföljningsansvar. 

• Projektledning projekt på Stockholmskontoret. 

• Delat ansvar personalfrågor och HR. 

• Ansvar för revision och kontroll gentemot myndigheter. 

Högkvarteret AB, Stockholm    Aug 2009-Jun 2011 

Delägare & ekonomiansvarig 

• Högkvarteret var en queerfeministisk bar/klubb/scen/galleri vid Nytorget som hade 
kulturverksamhet sex dagar i veckan. 

• Ansvar ekonomi och personal, planering/inköp mat samt delat ansvar innehåll 
scen/galleri/klubb-verksamhet. 

FilmIdyll, Stockholm     Okt 2007 & Nov 2009 

Initiativtagare 

• Ansvar innehåll queerfeministisk fristående filmfestival. 

• Projektledningsansvar genomförande av festival. 
 

KFUM-KFUK Central Basket, Stockholm    2004-2005 

Kansli 

• Planering träningstider och läger. 

• Inrapportering deltagande i verksamhet. 

• Kommunikation föräldrar och ledare. 
 

IDEELLT ARBETE 

Förbundsstyrelse SBBF    2018 pågående 

Styrelseledamot     

Brf Sanningen, Stockholm    2017 pågående 

Ordförande 

Brf Sanningen, Stockholm    20015-Nov 2017 

Styrelseledamot 

Föreningen Idyll, Stockholm    2007-2012 

Styrelseledamot 

 

 



EXAMINA 

Fil.kand i historia     2007 

Stockholms universitet 

• Fokus på idrottshistoria ur genus, etnicitet, klass och sexualitetsperspektiv. 

• Examen i historia, kompletterande ämnen praktisk filosofi och filmvetenskap. 
 

MERITER 

• Elitbasketspelare i 12 år. 

• Basket-scholarship University of Minnesota 2000-2003. 

• Som ungdomsspelare vunnit junior-, U20- och Scania Cup. 

• Ideell ledare för barn- och ungdomslag i basket i 6 år Central Basket och Söder Basket. 
 

 

Email: ebbarequin@gmail.com 

mailto:ebbarequin@gmail.com

