
Information från Salks valberedning inför årsmötet 20 mars 2018. 
 
Valberedningens förslag 
En enad valberedning kommer vid årsmötet att föreslå följande: 
 
Följande ledamöter är kvar i styrelsen och uppe för omval 2019. 
Åsa Betcke 
Lena Bertilsson 
Beatrice Cedermark 
Martin Flink  
Per Nordberg 
 
För val av en period på 1 år 
Odd Swartings mandatperiod går ut 2018.  
Valberedningen föreslår omval av Odd Swarting, som ordförande i klubben och tillika styrelsens 
ordförande. 
 
För val av en period på 2 år  
Jan Dahlberg, mandatperiod går ut 2018. 
Valberedningen föreslår omval av Jan Dahlberg, som styrelseledamot. 
 
För val av en period på 2 år  
Mats Läckgren, mandatperiod går ut 2018. 
Valberedningen föreslår omval av Mats Läckgren, som styrelseledamot. 
 
För val av en period på 2 år  
Valberedningen föreslår nyval av Magnus Helgesson, som styrelseledamot. 
(Beskrivning nedan) 
 
Övriga befattningar 
Adjungerad ledamot 
Carl von Schantz har valt att lämna sin plats som adjungerad i styrelsen och i sportkommittén.  
Revisor 
Valberedningen föreslår nyval av Jonas Ceder, som revisor 
 
Övrigt 
Valberedningen föreslår att Lucella Bergström fortsätter sitt kommunikationsarbete inom 
kommunikationskommittén. 
 
Magnus Helgesson, 48 år, bor centrala Stockholm  
Tennis: Tennis har varit ett passionerat gemensamt intresse för familjen Helgesson. Genom sin dotter 
Molly Helgesson som spelar i Salks damelitlag har Magnus fått god kännedom om SALK och andra 
klubbar i Sverige. Han kan inte bara tennis-Sverige utan har även skaffat sig god inblick hur klubbar i 
andra länder är organiserade.  
Utbildning: IHM Business School; Strategic Brand Management/Brand Building (2002-2003). 
Singularity University; Future of the world and AI, Abundance (2012-2012). Anthony Robbins, Master 
of Business Administration, Business Administration and Management Operations (2008-2013).  
Yrke: Vd Sturebadet Health.  
Erfarenhet & kompetens: Som entreprenör och företagsledare har Magnus stor erfarenhet och 
kompetens inom organisations- ledarskaps- och personalutveckling. Han brinner för entreprenörskap 
och hur man bygger starka interna kulturer samt utvecklar, motiverar och skapar framgångsrika team. 
Han har arbetat med kvalitets- och verksamhetsfrågor, ofta med medarbetarfrågor i fokus. I tidigare 
roller har han även ansvarat för sponsring, varumärkesutveckling och strategisk kommunikation samt 



har suttit i flertalet styrelser för större bolag, bland annat Sweden Hotels, Harrys Pubar AB, 
Diskteknik, By Gruppen, Sturebadet/Health Strategy. 
Magnus var en av fem nominerade till Årets talare 2016 (Talarforum). Och blev nominerad till årets 
VD 2012, tillsammans SVT:s Eva Hamilton och ett flertal andra kända företagsledare. 
Vill bidra med i SALK: Att gå från bra till Världsklass genom att få medarbetare och medlemmar samt 
intressenter att känna stolthet att tillhöra SALK.  
 
Stockholm 6 mars 2018 

 
Valberedningen består av: 
Lotta Ekberg, sammankallade 
Marianne Bäärnhielm 
Henrik Stenmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


