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Valberedningens förslag 

En enad valberedning kommer vid årsmötet att föreslå följande: 

 

Följande ledamöter är kvar i styrelsen och står inför omval 2021. 

Åsa Betcke 

Beatrice Cedermark 

Per Nordberg 

Oscar Lundeberg 

 

För val av en period på 2 år  

Lucella Bergströms mandatperiod går ut 2020. 

Valberedningen föreslår omval av Lucella Bergström som styrelseledamot. 

 

För val av en period på 2 år  

Mats Läckgrens mandatperiod går ut 2020. 

Valberedningen föreslår omval av Mats Läckgren som styrelseledamot. 

 

För val av en period på 2 år  

Jan Dahlbergs mandatperiod går ut 2020. 

Valberedningen föreslår omval av Jan Dahlberg som styrelseledamot. 

 

För val av en period på 2 år  

Magnus Helgessons mandatperiod går ut 2020. Magnus har valt att lämna styrelsen. 

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Bohman, som styrelseledamot (presentation 

nedan). 

 

För val av en period på 1 år 

Valberedningen föreslår omval av Martin Flink, som ordförande i klubben och tillika 

styrelsens ordförande. 

 

Övriga befattningar 

 

Revisorer 

Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2020 av auktoriserade revisor Anders Meyer.  

Valberedningen föreslår nyval av civilekonom Carl Engelberth. Michael Witting har valt att 

lämna sitt uppdrag. 

 

Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2020 av revisorssuppleanter Johan Grudet 

och Jonas Ceder. 

 

Övrigt 

Styrelsen består av 9 ledamöter inklusive ordförande. 
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Presentation av ledamöter: 

 

Magnus Bohman: 37 år, uppvuxen i Bromma, bor i Vasastan. 

Tennis: Fostrad i SALK:s Tennisskola och Juniorsektion. Flyttade efter studenten till 

Colorado för collegetennis. Spelar numera i KLAS Herrar där jag varit ordförande sedan 

2009. Ledamot i klubbstyrelsen 2011–2015. Ideellt engagerad i Stockholm Open under ca 15 

år, varav fem år i Tävlingskommittén. Engagerad i Stiftelsen Streber som stöttar lovande 

juniorer. Enkelt uttryckt: jag älskar tennis i allmänhet och SALK i synnerhet :)  

Utbildning och yrke: Collegestudier i Colorado; Juristexamen från Uppsala Universitet; 

ekonomistudier från UWA i Perth. Arbetar sedan 2008 med affärsjuridik och är idag advokat 

och delägare på Hammarskiöld Advokatbyrå.  

Erfarenhet och kompetens: lång SALK-bakgrund och erfarenhet från olika roller i klubben 

och övriga tennis-Sverige. Förståelse för de skilda intressen som finns i klubben och vikten 

av kommunikation. Erfarenhet av strategiarbete både inom SALK och yrkeslivet. Särskilt 

intresse för talangutvecklingsfrågor.    

Vill bidra med till SALK:  

▪ Stärka klubbens tränarledda barn- och ungdomsverksamhet; SALK:s ambition bör 
alltid vara att ha en tränarledd verksamhet i nationell toppklass. Jag tror på en 
modern och högkvalitativ TS och en Juniorsektion som samarbetar med andra 
aktörer för att kunna erbjuda individanpassade upplägg till de mest lovande äldre 
juniorerna.  

▪ Verka för att alla barn ska bli omhändertagna och utifrån sina förutsättningar ges 
möjlighet att utveckla sin tennis – inom såväl bredd som elit. 

▪ Stärka klubbkulturen och gemenskapen (medlemsfester, klubbmästerskap m.m.); 
SALK ska präglas av glädje och vilja hos medlemmarna att engagera sig.  

  

Stockholm11 mars 2019 

 

Valberedningen består av: 

Lotta Ekberg, sammankallande  

Marianne Bäärnhielm 

Per Schött 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


