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Stockholm 2022-03-03 
 
Hej, 
  
Nu har föreningarna och dess medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater till 
styrelsen. Det har kommit in fem nomineringar, se dessa på sid 3.  
  
Årsmötet i Stockholms BDF hålls torsdagen 24 mars (Glöm inte att anmäla er!) 
 
Nomineringsperioden var öppen från i början av januari till och med till sex (6) veckor innan 
årsmötet, dvs den 10 februari.  
 
Vid årsmötet 2021 beslutade föreningarna enhälligt om reviderade stadgar för StBDF, och 
det är endast personer nominerade inom denna tidsperiod som sedan kan väljas vid det 
kommande årsmötet. I de reviderade stadgarna beslutades också att suppleant inte längre 
skall väljas till styrelsen. 
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Valberedningens arbete 
 
Medlemsföreningarna har haft möjlighet att komma med synpunkter via enkät, samt även 
ytterligare kontakt via telefon eller mail om så önskats. Tjugo (20) föreningar svarade på 
enkäten, det var väldigt spridda svar och flertalet X eller ja/nej-svar. Två föreningar ställde 
fråga kring StBDFs uppdrag innan enkäten fylldes i, de hänvisades till verksamhetsplanen 
som fastställdes på föregående årsmöte.  
 
I princip alla nämnde att vi är många och har korta avstånd som en styrka. Domare- och 
hallfrågan samt respekten/kommunikationen mellan klubbarna kom upp från fler håll på 
frågan vad distriktets svagheter (utvecklingsområden) var, i övrigt var det väldigt spridda 
svar.  
 
Från både styrelsen och föreningarna kan man se att det finns frågetecken och osäkerhet 
kring uppdraget från SBBF till distrikten. Uppdraget är inte tillräckligt klart och det gör det 
många gånger svårnavigerat för styrelsen och kansliet, vilket i sin tur påverkar föreningarna 
och dess verksamhet.  
Lyckligtvis så är SBBF tillsammans med BDF:en långt fram i processen att göra om BDF-
manualen så uppdraget ska bli tydligare och mer anpassat för distriktens varierande 
verksamhet.  
 
Det verkar finnas en bra balans mellan personligheter och kompetenser i styrelsen.  
Rollerna har satt sig och även om det uttrycks olika åsikter i frågor så kan man gå från 
mötena med samsyn. Glädjande också att kommunikationen mellan StBDF och SBBF verkar 
vara mycket bättre och framsteg kring samarbete görs.  

Status sittande styrelse i Stockholm Baskets BDF 

 
 Lars Sandström, BK Järva, ordförande, kandiderar för omval 1 år 
 Tiina Rossi Ekstam, KFUM Blackebergs IK, ledamot, kandiderar för omval 2 år 
 Rolf Lundgren, Danderyds Basket, ledamot, kandiderar för omval 2 år 

 
 Hans von Uthmann, Djurgården Basket, ledamot, kandiderar INTE för omval 

 Jenny Håkanson, Fryshuset Basket, suppleant, kandiderar INTE för omval 
 

 Gustaf Reinfeldt, Djurgården Basket, ledamot 
 Åsa Lindahl, KFUM Fryshuset Basket, ledamot 
 Camila Salazar, KFUM Fryshuset Basket, ledamot 

blev samtliga valda på två år på föregående möte,  
dvs har de ett år till på sina mandat efter årsmötet.  

Vem är valbar till styrelsen? 
Från stadgarna: 
  
”6 § Valbarhet  
Valbar till BDF-styrelsen och valberedningen är varje i Sverige permanent bosatt person som 
är medlem i en inom distriktet befintlig förening som är medlem i SBBF. 
 
Ledamot av StBDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor. 
  
Arbetstagare hos StBDF:et eller hos SBBF får inte väljas till ledamot av BDF-styrelsen eller 
valberedningen.” 
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Nominerade till styrelsen 
 
Följande har nominerats innan 10 februari 2022 via enkät eller e-post,  
vilket gör att de är valbara till styrelsen på årsmötet: 
 

 Peter Larsson Vikman, Norrtälje Basket 
 Anas Salebaan, Shanta Basket 
 Kanku Illunga, KFUM Fryshuset Basket 
 John Carlberg, KFUM Central Basket 
 Lars Sandström, BK Järva 

 
Ni kan läsa mer om de nominerade längre ner i dokumentet. 

 
Utöver de nominerade har valberedningen frågat elva (11) personer om de är intresserade 
av att kandidera till styrelsen. Ingen av dessa har velat bli nominerade, och nämns därför inte 
med namn.  

Valberedningens förslag 
 
Stockholms BDF har några tuffa år bakom sig med ekonomiska utmaningar, en lång 
pandemi och inställd verksamhet. Det pågår ett viktigt arbete för att få fler hallar i Stockholm 
samt ett stort förändringsarbete med ett helt nytt tävlingssystem för basketen i hela landet. Vi 
tror att basketen i Stockholm gynnas av stabilitet och kontinuitet för en framåtriktat 
verksamhet. Valberedningen har beaktat detta i val av ordförande och ledamöter. 
 
Det ovanstående samt utifrån vår målbild (att få en bred representation i styrelsen vad gäller 
föreningar, bakgrund, kompetens, erfarenhet från distriktets alla hörn) så är 
valberedningens förslag till årsmötet som följer: 
 

 Lars Sandström, BK Järva, ordförande väljs om för en ny period om 1 år. 
 Tiina Rossi Ekstam, KFUM Blackebergs IK, ledamot, väljs om för en ny period om 

2 år. 
 Rolf Lundgren, Danderyds Basket, ledamot, väljs om för en ny period om 2 år. 

 
 Anas Shalebaan, Shanta Basket, väljs in som ny ledamot på en period om 2 år.  

 

Ni kan läsa mer om de nominerade längre ner i dokumentet. 

 

Valberedningen 

 

Victor Sundquist, KFUM Central Basket, kandiderar INTE för omval  

Charlotta Åkerhielm, Kungsholmen Basket, kandiderar INTE för omval 

Dennis Omar, Shanta Basket (ej medverkat pga personliga skäl) 

 

Eventuella frågor kan ställas till victor@centralbasket.se  
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Mer om de nominerade 
 
 

 Peter Larsson Vikman, Norrtälje Basket 
Varit aktiv i flera av distriktets föreningar sedan 2009 både som coach och i styrelser, 
är aktiv som domare sedan många år och jobbar till vardags som vårdbiträde inom 
hemtjänsten. Vill Att vi skall få med oss gamla och nya domare in i framtidens basket. 
Vill bidra med min erfarenhet av klubbar av olika storlekar i Stockholm. 
 

 Kanku Illunga, KFUM Fryshuset Basket 
Utbildad skådespelare, regissör och kameraman samt steg 3 tränare. Framgångsrik 
baskettränare och coach. Mycket kompetens och erfarenhet som distriktet kan få stor 
användning för. 
 

 John Carlberg, KFUM Central Basket 
Varit aktiv i basket i mer eller mindre hela sitt liv. Hans föräldrar träffades via basket 
som tonåringar. Spelat i basketettan, sedan coachat olika ungdomslag, varit 
matchansvarig i förbundsserierna, speaker på herr- och damligan (samt på flertalet 
ungdomsfinaler) och dömer fortfarande i distriktet. Engagerat sig i spelare från 
socioekonomiskt utsatta områden, varav flera har spelat i ungdomslandslag och 
några i seniorlandslag.  
 
I det civila ägnar han sig mycket åt kultur i olika former. Musik, teater, film, TV, radio 
osv. Säljer även ljud- och mediautrustning.  
 
”Som styrelsemedlem skulle jag generellt försöka att tillgodose de olika intressen som 
finns i Stockholm. Ett problem som jag vill vara med om att motverka är det bortfall 
som sker bland våra medlemmar i tonåren. Jag skulle också kunna bidra med 
kommunikation och reklam gentemot kommun och media (hur syns vi och hur kan vi 
framställa oss bättre?). Jag brinner också för att allmän basketkunskap ska bli mer 
tillgängligt för gemene man. Jag vill se över om det går att presentera basket på ett 
sätt som vanligt folk utanför vår sfär kan uppleva som mer lättförståeligt och attraktivt. 
Jag anser att baskethistoria är nödvändigt och gillar uttrycket: ”En verksamhet utan 
kunskap om sin historia är som ett träd utan rot.” Således har jag haft kontakt med 
några av svensk baskets pionjärer och önskar se mer utbyte mellan dagens aktiva 
och de som fortfarande lever från svensk baskets vagga. ” 
 

 Lars Sandström, BK Järva, ordförande  
Han driver ett framgångsrikt företag inom livsmedelsbranschen där han 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. Har en nyckelroll i samarbetet 
med nio idrotter tillsammans med Wakip. 
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Fortsättning: Mer om de nominerade 
 

 Tiina Rossi Ekstam, KFUM Blackebergs IK, ledamot 
Har en bakgrund som vice ordförande i Mellansvenska BDF. Tiina bidrar med nya 
sätt att arbeta samt även nya vägar till samarbete. Arbetar till vardags som Senior 
Service Delivery Manager CSO på Tieto SE. I och med sin bakgrund och erfarenhet 
inom utbildning så har hon (och har haft) en mycket viktig roll i uppbyggnaden av 
utbildningsverksamheten. 
 

 Rolf Lundgren, Danderyds Basket, ledamot 
Har lång bakgrund som ordförande för Djursholm Indians (numer Danderyds basket). 
Rolf har även varit en av arkitekterna bakom flera intressanta samarbeten i Norrort 
och föreningen har under hans tid visat upp en imponerande ungdomsverksamhet 
och tillväxt. Till vardags arbetar han som chefsstrateg på Trafikverket. Har en viktig 
funktion i dialogen med domarna och arbetet i tävlingsutskottet (tu). 
 

 Anas Salebaan, Shanta Basket 
En ung kille som är en aktiv ledare som skapar framgång för sig själv och sin 
omgivning. Pluggar på högskolan samt dömer i ungdomsserierna utöver sitt 
coachande. En förebild för ungdomarna i Shanta Basket. Kan bidra med 
ungdomsperspektivet i styrelsen. 

 

 

 
 
 


