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Valnämndens nomineringar till SCF:s förbundsstyrelse
Ordförande
Nominerade till valnämnden: Michael Marklund.
Valnämndens nominering: Michael Marklund (omval, 1 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Michael Marklund har varit ordförande i förbundet sedan 2014. Under det senaste verksamhetsåret har
styrelsearbetet varit inriktat på utveckling och hantering av effekter av Corona pandemin. Valnämnden
har följt styrelsearbetet och anser att han på ett bra sätt lett och fördelat styrelsearbetet. Han har drivit
på arbetet med att ta fram en Förbundsutvecklingsplan i enlighet med RF:s riktlinjer. För att fokusera
rätt saker i planen har han och styrelsen organiserat verksamheten i både utskott och projektgrupper.
Han har även genomfört workshops och distriktskonferens för att mobilisera distrikt och klubbar i
aktuella frågor. Han har varit ansvarig för landslags-, marknad och sponsorsfrågor samt varit engagerad
i internationellt arbete inom WCF under verksamhetsåret och på ett bra sätt representerat förbundet
gentemot RF, SOK och WCF i internationella sammanhang.
Ledamöter
Nominerade till valnämnden: Doris Högne Rydheim, Göran Carlsson, Jan Olsson och Hans Nyman.
Valnämndens nominering:
Doris Högne Rydheim (omval, 2 år), Göran Carlsson (nyval, 2 år) och Jan Olsson (nyval, 2 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Doris Högne Rydheim är medlem i Stocksunds curlingklubb och har deltagit i förbundsstyrelsens
arbete i ett år. Under det året har hon bl.a. ansvarat för översynen av stadgarna och bidragit med sina
juridiska kunskaper i olika ärenden.
Valnämnden finner att hennes kunskaper i juridik är av stor användning och nytta för förbundet.
Inte minst nu när kontraktsskrivning skall ske mellan förbundet, lag och spelare.
Vidare ska avtal också ingås mellan de sponsorer som finns samt de som är kommande sponsorer och
förbundet. Hon är nu också tillförordnad ordförande för Stockholms idrottsförbund, vice ordförande
i RF:s valberedning, ledamot i RF:s folkbildningsråd, ordförande i ishockeyns appelationsnämnd och
ledamot i Centralförening för idrottens främjande. I våras blev hon också av regeringen utsedd till
ledamot i Spelinspektionens styrelse.
Göran Carlsson har spelat curling i nästan 40 år och spelat elitseriecurling i Linköping, Norrköping och
Sundbyberg. Han är ordförande i Linköpings Curlingklubb. Han har ett SM Guld, tre SM silver, ett SM
brons och ett VM brons.
Han bor i Linköping är civilekonom och jobbar just nu som inhyrd ekonomichef i tre företag, varav
ett börsnoterat. Han brinner för tävlandet och är oroad över den tunna bredden på toppen i curlingen.
För honom är det juniorverksamheten som är grunden för framtiden. Han vill också arbeta för att få nya
hallar och är intresserad av anläggningsfrågor.
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Jan Olsson är uppvuxen i Sollefteå och stöpt i Axel Kamps curlingfilosofi som bland annat ledde till en
5:e plats på JSM i Örebro på 60-talet.
Han är utbildad på Bosön och Lärarhögskolan och har arbetat som lärare, personalutvecklare, rektor,
delägare i HVB-hem och speciallärare. Han är sedan sju år ordförande i Curlingklubben Vänersborg och
sedan tre år ordförande i Västsvenska Curlingförbundet.
Frågor som han jobbat mycket med är bland andra: Hur övertyga kommunen att bygga en
curlinghall? Hur ökar vi intresset för sporten? Hur maximerar vi god stämning på banan? Hur får vi fler
skolungdomar på banan på skoltid?
Suppleant
Nominerade till valnämnden: Kristina Söderström.
Valnämndens nominering: Kristina Söderström (nyval 2 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Kristina Söderström har spelat curling i mer än 10 år. Hon är medlem i Sundbybergs Curlingklubb
där hon har varit funktionär i olika roller. Hon har under flera år hållit i administrationen vid
nybörjarkurserna och fungerat som en av instruktörerna.
Det senaste året har hon hjälpt styrelsen med bokföring och utbetalningar. Hon har aktivt deltagit i
Sundbybergs juniorsatsning. Hon spelar med ett herrlag och har sedan säsongen 2011/2012 spelat div 2
och de senaste åren div 1. Hon mest intresserad av tävlingsverksamheten, särskilt för dem som börjat i
vuxen ålder. Även tävlingsregler, utbildningsfrågor och damcurling intresserar henne.
Lekmannarevisor
Nominerade till valnämnden: Helene Lorenius
Valnämndens nominering: Helene Lorenius (omval 1 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Helene Lorenius har under innevarande säsong varit lekmannarevisor i förbundet och genomfört sitt
uppdrag på ett bra sätt. Hon spelar curling för Borlänge curlingklubb. Hon har tidigare varit ordförande,
kassör respektive sekreterare i Västsvenska curlingförbundet. Hon var också tidigare kassör i Göteborgs
curlingklubb.
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Lekmannarevisorssuppleant för en tid av ett år:
Nominerade till valnämnden: Mia Lehander
Valnämndens nominering: Mia Lehander (nyval 1 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Mia Lehander har spelat curling i 45 år och är medlem i Stocksunds Curlingklubb. Hon spelar i lag
Ingrid Meldahl. Hon har varit junioransvarig i Stocksunds Curlingklubb i två olika omgångar och
har även varit med och startat Danderyds Curlingklubb som är en sammanslagning av juniorerna i
Stocksunds och Djursholms curlingklubbar. I Danderyds Curlingklubb är hon kassör.

Med vänlig hälsning
Per Näsman
Ordförande i Valnämnden
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