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Information från SALKs valberedning inför årsmötet 21 mars 2017 
 

Bakgrund 

Följande ledamöter väljer att lämna styrelsen vid årsmötet: 

Gabriella Bobocs har lämnat styrelsen under det gångna året i samband med att hon anställts 

som tränare på SALK. 

 

Valberedningens förslag 

En enad valberedning kommer vid årsmötet att föreslå följande: 

 

För val av en period på 1 år 

Odd Swartings mandatperiod går ut 2017.  

Valberedningen föreslår omval av Odd Swarting, som ordförande i klubben och tillika 

styrelsens ordförande. 

 

För val av en period på 2 år  

Valberedningen föreslår nyval av Carl von Schantz, som styrelseledamot. 

 

Carl von Schantz, Bromma, 44 år. 

SALK: Har varit med i SALK sedan 1981. Spelade först i tennisskolan och sedan i 

junioravdelningen till 19 års ålder, vidare på college i USA på tennisstipendium (Northwestern 

University). Spelar idag i SALK:s H35-lag. Har haft barn i SALK:s barn- och ungdomsverksamhet 

2008-2016. 

Utbildning: MBA Kellogg School of Management, BA Northwestern University (båda USA)  

Yrke: Chef Division Energi på Lantmännen och medlem av koncernledningen. 

Erfarenhet: Leder sedan sex år en av fyra divisioner inom Lantmännen som totalt omsätter 37 

miljarder kronor. Tidigare landschef inom Sapa-koncernen i Storbritannien och Norden/Baltikum. 

Lång ledarerfarenhet från förändrings-och utvecklingsarbete. Är idag engagerad i SALK som 

medlem i klubbstyrelsens utskott Sportkommittén och i SALK Open-kommittén som 

funktionärsansvarig. Jobbade ideellt på Stockholm Open under ca tio år på 80- och 90-talen från 

bollkalle till banchef. 

Vill bidra med i SALK: Att fortsätta styrelsens arbete med att skapa framtidens modell för barn- 

och ungdomsverksamheten så att unga medlemmar kan utvecklas till att nå sin egna fulla potential 

som tennisspelare, i en positiv anda och i en högkvalitativ miljö. Vill också verka för att ytterligare 

öka det ideella engagemanget bland SALKs medlemmar samt stärka samarbetet mellan SALK och 

andra delar av tennis-Sverige. 

 

För val av en period på 2 år  
Åsa Betcke, mandatperiod går ut 2017. 

Valberedningen föreslår omval av Åsa Betcke, som styrelseledamot 

 

För val av en period på 2 år  
Lena Bertilsson, mandatperiod går ut 2017. 

Valberedningen föreslår omval av Lena Bertilsson, som styrelseledamot. 
 

För val av en period på 2 år  
Martin Flinck, mandatperiod går ut 2017. 

Valberedningen föreslår omval av Martin Flinck, som styrelseledamot. 

 



För val av en period på 2 år  
Per Nordberg, mandatperiod går ut 2017. 

Valberedningen föreslår omval av Per Nordberg, som styrelseledamot. 

 

Övriga i styrelsen 

Lucella Bergström (vald till 2018) 

Jan Dahlberg (vald till 2018) 

Mats Läckgren (vald till 2018) 

 

Stockholm 7 mars 2017 

 

Valberedningen består av: 

Lotta Ekberg 

Marianne Baarnhielm 

Henrik Stenmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


