CV | Lars-Åke Linander,
Styrelseledamot CK Granit
Jag har blivit nominerad till SCF:s styrelse, dels av Djursholms CK men också Carlskrona CK.
Jag har på senare år engagerat mig, och är väl insatt, i många av curlingens centrala frågor och också haft förmånen
att delta i förbundets senaste visionsmöte om svensk curlings framtid. Är numera också certifierad av WCF inom
området Business of Curling.
Har spelat curling på div 1-nivå senaste tre säsongerna vilket givit mig bra insyn i de utmaningar vi har på
tävlingssidan men också en mängd kontakter med de som bryr sig om svensk curling litet mer än andra.
Förutom ett genuint tävlingsintresse brinner jag för ordning och reda och att bidra till att utveckla föreningars
styrelsearbete, att coacha såväl individer som grupper.
Har arbetat aktivt på uppdrag av klubbarna i Sundbyberg med att föra curlingens talan i samband med planerna
att bygga en stor ny multihall med bl a sex banor för curling.
Civilt har jag i många år varit verksam inom kommunikation och marknadsföring. Min bakgrund är inom
journalistiken och jag drev under många år även en egen mindre reklambyrå med fem anställda.
Senast jobbade jag, efter ett antal chefsår, som presstalesperson på koncernnivå för Vattenfall.
Som person är jag ansvarsfull, engagerad och målinriktad, mer en lagspelare än individualist. Är van att prata inför
folk och är utåtriktad och social till min natur.
Är numera vardagsledig vid 63 års ålder men har inget behov av käpp ännu... Men det ger mig möjlighet att engagera
mig i områden som ligger mig varmt om hjärtat. Som curling.
Har suttit i ett antal föreningsstyrelser genom åren, bl a 15 år i Österåkers Golfklubb dör jag ansvarade för
bankomaten från det klubben byggdes till vad den blivit. Har varit aktiv inom innebandyn via styrelsearbete inom
Åkersberga IBK vilket gav närkontakt med de problem och utmaningar en mindre förening har att brottas med.
Varit aktiv spelare på hyfsad nivå inom fotbollen i Gävle.
Mitt kontaktnät inom svensk curling når numera hela landet och jag noterar stora skillnader i hur våra föreningar
drivs. Det gäller även distrikten och förbundet centralt. Det är en viktig fråga att ta tag i.
Att skapa mer aktiva föreningsstyrelser som jobbar för att öka medlemsantalet på alla nivåer.
Curlingförbundet är idag ett litet förbund i RF-familjen och framtiden som eget SF är hotad. Något vi måste ta på
allvar.
Jag tar gärna plats i SCF:s styrelse om det finns intresse att få in en engagerad kraft med intresse att driva frågor för
att utveckla svensk curling med ett erfaret helikopterperspektiv.
Alternativt är jag beredd att axla en roll i den valnämnd som årsmötet ska välja den 6 oktober.
Slutligen,
Denna nominering skickades in från styrelsen i Djursholms CK, via ordförande Anta Hedström,
till SCF:s valnämnd:
”Lars-Åke har ett engagemang och naturligt driv att vilja förbättra det som är bra men också påverka det som kan bli
bättre. Han har ett brett kontaktnät i curling-Sverige och är väl insatt i aktuella frågor både övergripande och i vissa
delar på detaljnivå.
Lars-Åke brinner för välorganiserade klubbar och ordning och reda när det gäller regler och bestämmelser. I en tid
när det är viktigt att våra klubbar tar nyrekrytering och friskvård på största allvar är det viktigt att prioriteringarna
på förbundsnivå också belyser detta.
Vi ser Lars-Åke som en lämplig kandidat att driva bl a dessa frågor.
Lars-Åke har varit medlem i Djursholms CK i åtta år där han spelat såväl sin sociala curling som seriespel.
De senaste två säsongerna har han representerat Amatörföreningen i div 1 Mellersta.
Nu går resan vidare i och med flytt till Gävle och Lars-Åke valdes den 3 september in i CK Granits styrelse,
nominerad av dess valberedning.
Vi anser Lars-Åke väl meriterad att arbeta i förbundets styrelse också baserat på en lång bred styrelseerfarenhet inom
flera sporter bakåt i tiden, som golf, innebandy och fotboll.”
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