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Valberedningens förslag 

Valberedningen kommer vid årsmötet att föreslå följande: 

 

Följande ledamöter står för omval 2021: 

Åsa Betcke  

Beatrice Cedermark 

Oskar Lundeberg  

Per Nordberg 

 

Valberedningen föreslår omval av följande:  

 

För val av en period på 1 år 

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

styrelsens ordförande. 

 

För val av en period på 2 år  

Oskar Lundebergs mandatperiod går ut 2020. Valberedningen föreslår omval av Oskar 

Lundeberg som styrelseledamot.  

 

Valberedningen föreslår nyval av följande:  

 

För val av en period på 2 år 

Valberedningen föreslår nyval av Gunilla Barrskog, som styrelseledamot (presentation 

nedan). 

 

För val av en period på 2 år 

Valberedningen föreslår nyval av Josefin Hjertquist, som styrelseledamot (presentation 

nedan). 

 

För val av en period på 2 år 

Valberedningen föreslår nyval av Rikard Utkovic, som styrelseledamot (presentation nedan). 

 

Valberedningens förslag till styrelse 2021: 

Ordförande: Martin Flink 

Ledamöter: Mats Läckgren, Magnus Bohman, Lucella Bergström, Oskar Lundeberg, Jan 

Dahlberg, Gunilla Barrskog (nyval), Josefin Hjertquist (nyval), Rikard Utkovic (nyval). 

 

Övriga befattningar: 

Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2021 av auktoriserade revisor Anders Meyer.  

Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2021 av civilekonom Carl Engelberth.  

Valberedningen föreslår omval för kalenderåret 2021 av revisorssuppleanter Johan Grudet 

och Jonas Ceder. 

 

Övrigt: 

Styrelsen består av 9 ledamöter inklusive ordförande. 



Information från Salks valberedning inför årsmötet 23 mars 2021 

 

Presentation av nya ledamöter enligt valberedningens förslag: 

 

Namn: Gunilla Barrskog 

Ålder: 61 år 

Bor: Bromma sedan 1995. 

Utbildning och yrke: Fil Kand., Beteendevetare. Haft roller som Personalkonsulent, HR-

chef och ledarskapslärare på befälsutbildningen på Räddningsverkets skola. Organisations- 

och Ledarskapsskonsult sedan 2003 i eget företag. Har återkommande uppdrag att utveckla 

team och chefer. I det ingår ledningsgruppsutveckling, coachning handledning enskilt och i 

grupp, ledarutveckling, konflikthantering och att leda förändringsarbete. Arbetar med 

evidensbaserade metoder och verktyg för utveckling på individ, grupp och organisationsnivå. 

Tenniserfarenhet och engagemang i Salk: Började som nybörjare spela tennis i Salk 

2003, där jag blev inbjuden av Ingegerd Johansson att spela i Damklubben. Mina första 

träningar blev med Harry Rosberg, numera sedan många år med Christer Dahl. Under dessa 

år har jag uppskattat Damklubbens mångsidiga verksamhet. Fina gemenskapen på banan, 

på olika tennisresor, klubbutbyten, träningar och olika evenemang har gjort att jag tackade ja 

till en roll som Damklubbens ordförande. Spelar i A1 singel och dubbel. 

Vill bidra med till Salk: Jag vill bidra till att Salk, som organisation och idrottsförening 

överträffar sina mål genom bättre samarbete, ökad dialog och utveckling av olika team, 

arbetsgrupper och möten. Ett utvecklat ledarskap, mer mångfald och tillitsbaserat 

teamarbete ökar aktiva medlemmars motivation, skapar en mer inkluderande kultur och i 

längden mer hållbara resultat. 

Namn: Josefin Hjertquist 

Ålder: 31 

Bor: Uppvuxen i Spånga, bor nu i Liljeholmen med min sambo och lilla vovven Rambo, vi 

har sålt och ska flytta men har inte köpt nytt än.  

Utbildning och yrke: Utbildning från college i Virginia, Mastersutbildning från Hult 

International Business School i London. Tidigare jobbat i bilbranschen (Skoda Sverige och 

Audi Sverige), nyligen bytt till LINK Mobility som är ett telecom/IT-företag som hjälper bolag 

med SMS-kommunikation och har en KAM-tjänst.  

Tenniserfarenhet: Spelat för Salk sedan 14-års åldern. Gått på Riksidrottsgymnasiet i 

Lidköping. Satsade och tränade i några månader på IMG Academy i Bradenton, FL, USA. 

Spelade college-tennis i fyra år och flyttade därefter till London och spelade. Är fortsatt 

medlem i, The Queens Club. Sitter i styrelsen i IC of Sweden sedan 2018. Har spelat för 

SALKs elitserielag 2017 och i Salks div. 2 lag efter det. Som ung var jag bollkalle under flera 

år Stockholm Open och varit ideellt engagerad i champions tour eventet King of Tennis.  

Engagemang i Salk: Utöver min egen träning som junior i Salk har jag själv varit tränare för 

juniorerna och minitennisen. Självklart varit engagerad när det varit Salk Open ☺  

Vill bidra med till Salk: Brinner för utveckling av barn- och juniorverksamhet, jag vill vara 

med och utveckla verksamheten utifrån den erfarenhet jag själv har som elitsatsande men 

också från ett tränarperspektiv. Jag tror på inkludering och glädje, alla barn och ungdomar 

som vill ska få vara med och få chansen att utveckla sin tennis, framför allt tycka att det är 

kul. Mångfald tycker jag är lika viktigt som ett välfungerande program för elitsatsning och 

möjlighet för tränarutveckling. 
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Stärka klubbkulturen och gemenskapen, Salk ska vara en plats man vill samlas på och vilja 

engagera sig - som en stor familj ☺    

Namn: Rikard Utkovic 

Ålder: 35 år 

Bor: Uppvuxen i Göteborg, bor på Lilla Essingen i Stockholm. 

Utbildning och yrke: Systemvetenskap på IT Universitetet och företagsekonomi på 

Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar sedan 2010 på Hewlett Packard Enterprise. Sitter 

med i ledningsgruppen som chef för de globala och största kunderna i Sverige. Är delägare i 

bilfirman ”ERF Cars”, bussverkstaden ”Tule Buss” i Bromma och Mekonomen 

bilverkstäderna på Tulegatan och Hagagatan i Stockholm. Har en stor erfarenhet av 

ledarskap, kommunikation, innovation och verksamhetsutveckling och en idrottsbakgrund 

inom tennis och fotboll. 

Tenniserfarenhet: Fostrad i Gothias tennis Tennisskola och Juniorsektion i Göteborg. Tävlat 

mycket som junior och spelat Salk Open, Båstad, RM, Kalle Anka Cup med flera andra 

turneringar. Flyttade till Stockholm 2010 och har sedan dess Salk som min ”hemmaklubb” 

där jag spelar ett par gånger varje vecka. Är en stor tennisälskare som med stort intresse 

följer svensk tennis både inom elit och junior samt ATP/WTP touren vilket inkluderar resor till 

turneringar varje år. 

Engagemang i Salk: Har genom min före detta resebyrå arrangerat Salks årliga tennis resa 

till Kroatien 3 år i rad. Idag spelar jag tennis i Salk sedan många år tillbaka och har även min 

son som spelar i tennisskolan. 

Vill bidra med till Salk: Bidra till att utveckla sportverksamheten genom att stötta och stärka 

arbetet med klubbens junior, ungdoms och elitverksamhet. Stötta utökning och utveckling 

utav sponsorsamarbeten genom nätverkande och försäljning mot näringslivet. Jobba med 

utveckling och innovation i alla delar av verksamheten där det finns behov, för att erbjuda 

bästa möjliga upplevelse för alla medlemmar. 

 

Stockholm 9 mars 2021 

 

Valberedning: 

Lotta Ekberg, sammankallande  

Marianne Bäärnhielm 

Per Schött 

 

 

 

 

 

 

 

 


