Göteborg den 6 juni 2018

Till: Medlemsföreningar Göteborgs IBF & Bohuslän-Dals IBF

VAL VID ÅRSMÖTET 2018-06-18
VALBEREDNINGARNAS GEMENSAMMA FÖRSLAG TILL
STYRELSE FÖR VÄSTSVENSKA IBF 2018-2019
Ordförande (2 år)
Mats Lomander

Nyval

Ledamöter (2 år)
Lotta Fritzell
Maria Hagelqvist
Catharina Olsson
Mikael Åkerström
Niclas Ermesjö

Nyval
Nyval
Omval (sitter i BDIBF:s styrelse)
Omval (sitter i BDIBF:s styrelse)
Omval (sitter i GIBF:s styrelse)

Övriga ledamöter
Hans Westerlind
Karin Bistedt
Måns Löfgren

Kvarstår t o m 2019
Kvarstår t o m 2019
Kvarstår t o m 2019

Revisor (1 år)
Kent Johansson

Omval

Revisorsuppleant (1 år)
Tom Pendén

Omval

Se nedan för kort beskrivning av samtliga ledamöter (förutom revisorerna).
Göteborgs Innebandyförbund

Bohuslän-Dals Innebandyförbund

Niclas Sundelid
Ordförande Valberedningen

Magnus Andersson
Ordförande Valberedningen

Mats Lomander, 54 år
Mats, som i innebandykretsar oftast kallas för
”Lomis”, var med och startade upp innebandyn
i Lerums kommun genom att 1984 grunda
dåtidens Lerums IBF.
Mats har en aktiv spelarkarriär under 80- och
90-talet och har dessutom varit tränare för
klubbens herr- och damlag i omgångar.
Mats har under alla år suttit i klubbens styrelse
som ordförande eller ledamot och har varit drivande i de två sammanslagningar
som skett i Lerums kommun – 1999 bildade Lerums IBF och Gråbo IBF
föreningen 0302 IB, som 2008 slogs ihop med IBK Pantern till den nuvarande
föreningen FBC Lerum.
Mats har varit engagerad inom i stort sett alla olika processer i föreningslivet
och fokuserar idag främst på marknadsfrågor, event, sponsring och
kommunikation i FBC Lerum.
Mats har nyligen slutat på IT-bolaget CGI där han var försäljningschef.
Mats ser fram emot att utveckla innebandyn i Västsverige tillsammans med
såväl elit- som breddföreningar, kansli och den nya styrelsen.

Lotta Fritzell, 53 år
Som mamma till tre innebandyspelare så har
Lotta varit engagerad i föreningslivet länge,
inledningsvis i Floda IBK där hon varit kassör
bland mycket annat.
När de två döttrarna valde att satsa på musiken
och sonen Gustav forsatte sin innebandykarriär
så följde Lotta med, och så även hennes
engagemang som gjort att hon hjälpt till även i
IBF Göteborg, Linköpings IBK, och Pixbo, vars
eventgrupp hon hamnade i efter att varit volontär i sekretariatet under VM i
Göteborg.
Lotta har även golf som ett stort intresse, och hon är på Gotland så fort tillfälle
ges. Lotta är också engagerad i ensamkommande ungdomars situation.
Lotta driver egen bokföringsbyrå.

Maria Hagelqvist, 35 år
Maria började spela innebandy som 10-åring i
Frölunda IBK och spelade i klubben under
ungdomsåren.
Därefter blev det nya utmaningar i Partille IB:s
damlag i c:a 6 år, innan innebandyresan
fortsatte i Surte IS damlag.
Civilt arbetar Maria på Newbodys sälj- och
marknadsavdelning med försäljning, event och
samarbetsavtal.
Maria har också under flera år jobbat som projektledare och personalansvarig
inom fotbollsturneringen Gothia Cup.

Catharina Olsson, 53 år
Catharina är en glad, positiv fyrabarnsmamma
som försöker se och lyssna på alla, sprida
glädje, och se möjligheter istället för
svårigheter.
Catharina är både stolt och glad över att under
många år varit en del av Dingle AIK, där hon de
senaste 7 åren varit ordförande.
Catharina tycker att det är givande att vara del en förening där man lär känna
många härliga människor.
Catharina är också aktiv i Bohuslän-Dals förbund sedan några år och tycker att
det är viktigt att kunna påverka och förbättra saker.

Mikael Åkerström, 47 år
Mikael har varit verksam i BDIBF sedan 2013
som ledamot, sekreterare och vice ordförande.
Mikael har även skött organisation och varit
med som ledare för distriktslagen.
Mikael har suttit många år i föreningsstyrelser i
Uddevalla och är idag sekreterare i Herrestads
AIF:s huvudstyrelse där föreningen bedriver
fotboll, innebandy, orientering och gymnastik.

Niclas Ermesjö, 31 år
Niclas har spelat innebandy sedan han var 7 år.
Han startade i BK Dumle som sedan blev IBF
Älvstranden. I nästan 10 år så tillhörde han
Robertshöjd/IBF Göteborgs herrlag men
värvades inför säsongen 2016/2017 till Lindås
IBKs herrlag.
Niclas har arbetat i och omkring herrlaget i IBF
Göteborg med upphandling, utveckling av
sponsorer och avtalsfrågor för styrelsen.
Civilt så arbetar Niclas med projektledning och försäljning inom IT.
Niclas är ledamot av GIBF:s styrelse sedan 2016, där han jobbar med
marknadsfrågor.

Hans Westerlind, 53 år
Hasse har varit aktiv som ungdomsledare och
ordförande under 10 år i Ale IBF.
Hasse har varit med i GIBF:s tävlingskommitté i
många år, och är numera dess ordförande.
Hasse är ledamot i GIBF:s styrelse sedan 2015.
Hasse arbetar som Senior Technology Specialist
på AB Volvo.

Karin Bistedt, 50 år
Karin har varit aktiv inom FBC Lerum sedan
klubben bildades 2008.
Först var Karin med och startade upp tjejlag för
F99 och gick sedan över att träna F02-lag i tidig
ålder. Därefter var hon ansvarig för ungdomssektionen, styrelseledamot och ansvarig för
klubbens matcharrangemang och klubbevent,
och föreningens integrationsarbete
Karin drivs av frågor såsom event, mångfald, inkludering och jämställdhet på
flera olika plan. Hon är aktiv inom NSHL (Nätverket för ett socialt hållbart
Lerum) och är med i ett Mångfaldsforum på sitt arbete, vilket också inneburit att
hon är och varit mentor inom Mitt Liv.
Karin arbetar idag som projektledare och system controller på Stena Line.
Karin är ledamot av GIBF:s styrelse sedan 2017.

Måns Löfgren, 52 år
Måns har med sin bakgrund som förbundsdomare i många år som ledamot i GIBF:s styrelse
varit ansvarig för GIBF:s domarkommitté.
De senaste åren har Måns fokuserat på
marknadsfrågor och undersökningar av hur GIBF
uppfattas av föreningar, spelare & ledare, samt
varit vice ordförande i Göteborg.
Måns driver ett eget företag i Media/Tryckbranschen.

