
Information från SALKs valberedning inför årsmötet 19 mars 2019 
 
Valberedningens förslag 
En enad valberedning kommer vid årsmötet att föreslå följande: 
 
Följande ledamöter är kvar i styrelsen och uppe för omval 2020. 
Lucella Bergström 
Mats Läckgren 
Jan Dahlberg 
Magnus Helgesson 
 
För val av en period på 1 år 
Odd Swarting har valt att sluta som ordförande, mandatperioden går ut 2019.  
Valberedningen föreslår nyval av Martin Flink, som ordförande i klubben och tillika styrelsens 
ordförande. 
 
För val av en period på 2 år  
Åsa Betcke, mandatperiod går ut 2019. 
Valberedningen föreslår omval av Åsa Betcke, som styrelseledamot. 
 
För val av en period på 2 år  
Beatrice Cedermark, mandatperiod går ut 2019. 
Valberedningen föreslår omval av Beatrice Cedermark som styrelseledamot. 
 
För val av en period på 2 år  
Per Nordbergs mandatperiod går ut 2019. 
Valberedningen föreslår omval av Per Nordberg, som styrelseledamot. 
 
För val av en period på 2 år  
Valberedningen föreslår nyval av Oscar Lundeberg, som styrelseledamot. 
 
Övriga befattningar 
 
Revisorer 
Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2019 av auktoriserade revisorer Anders Meyer samt 
Michael Witting. 
 
Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2019 av revisorssuppleanter Johan Grudet och Jonas 
Ceder. 
 
Övrigt 
Lena Bertilsson har valt att sluta i styrelsen. Styrelsen består därmed av 9 ledamöter inklusive 
ordförande. 
 
Presentation av ledamöter: 

Martin Flink, 53 år, bor i Enskede. 
Tennis: Har spelat tennis hela livet. Introduktionen kom som knatte av föräldrarna i Ängby Tennisklubb och 
kort därefter i Salk. Utbildad av legendarer som Mary Bäckström, Stefan Blom och Nils Stenvall. Spelar i 
dag i SALKs divisionsspel på torsdagar och är med i enstaka tävlingar såsom RM och klubbtävlingar. 
Styrelseledamot och sekreterare i Salk sedan 2015 och tidigare styrelseledamot och ordförande i 
Gustavsbergs tennisklubb (2006-2012). Har ett mångårigt engagemang i arrangerandet av Stockholm Open 
(ca 35 år). Sedan 2016 styrelseledamot i Stockholm Open AB.  
Utbildning: Jur Kand Stockholms universitet (1995), Master of Business Administration, Handelshögskolan 
(2006) och Fartygsbefäl klass 7, Sjöfartshögskolan, Kalmar (2016) 
Yrke: Risk- och försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners sedan 2012. Jag bistår större svenska företag 
med verksamhet i hela världen med risk- och försäkringsfrågor för verksamheten. Tidigare verksam med 
samma arbetsuppgifter på amerikanska Marsh & McLennan. I grunden jurist och startade karriären på 



advokatfirma.  
Frivillig sjöräddare (Räddningsstation Möja) och befälhavare på räddningsbåten Rescue Värmdö. 
Vill bidra med i SALK: Skapa förutsättningar för Salks anställda att stärka klubben och vårt erbjudande till 
medlemmar och gäster.  
 
 
Oskar Lundeberg: 56 år, bor i Bromma några km från Salk.  
Tennis: Min tenniskarriär började när mina barn slutade spela, för ca 6-7 år sedan. Numera spelar alla 
i familjen tennis igen och några gånger om året blir det familjedubbel på liv och död. 
Yrke & Utbildning: Jag är civilingenjör i Samhällsbyggnad. Har arbetat i Fastighetsbranschen i 
ledande befattningar samt på två banker och en av de största finansiella institutionerna på 
affärsområde transaktioner. Är numera egen företagare, men sitter även i 5-6 Bolagsstyrelser; bl a i 
Fastighetsägarna Stockholm där jag nu avgår efter 16 år, som är maxtiden som man får sitta enligt 
stadgarna. 
Erfarenhet & kompetens: Har lång erfarenhet av hur en förening fungerar med många olika 
särintressen och vad som krävs för att styra och leda verksamheten så att, som exempel, 
verksamhetsmålen styr mot strategimålen.  
Vill bidra med i SALK: Jag vill gärna tillsammans med den nya Styrelsen i Salk arbeta för: 

o Medlemsnytta, alla kan inte få allt men det måste finnas något för alla 
o Transparens och tydlighet 
o Inkludering och förankring 
o Tydlig och förankrad verksamhetsplan, uppföljning av prestationer och budgetar 
o Salkandan 
o Glädje och tävling 
o Salk ska våga pröva nya vägar utan att riskera det som fungerar bra 
o Vi ska vårda Salks tennis anläggning och Salks varumärke 

 

Stockholm 5 mars 2019 

 
Valberedningen består av: 
Lotta Ekberg, sammankallande  
Marianne Baarnhielm 
Per Schött 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


