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 suttit som ordförande under senaste verksamhetsåret 2018-2019 samt
några tidigare verksamhetsår. Han har enligt information till valberedningen på ett gott sätt lett
och fördelat arbetet inom styrelsen. Han har också varit ansvarig för marknads- och
sponsorsfrågor som under hans ledning utvecklats väl under förgående verksamhetsår. Han har
också varit ansvarig för landslagsverksamheten samt haft personalansvar. Vidare har han på ett
gott sätt representerat förbundet gentemot RF, SOK och WCF i internationella sammanhang.
Ledamöter.
Nominerade till valnämnden: Hans Nyman, Marie Henriksson, Emma Pettersson, Doris Högne
Rydheim, Michael Jörgensen och Lars-Åke Linander (nominering efter nomineringstidens
utgång).
Valnämndens nominering: Marie Henriksson (omval, 2 år), Emma Pettersson (omval, 2 år),
Michael Jörgensen (nyval, 2 år) och Doris Högne Rydheim (nyval, 1 år).
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Marie Henriksson har under senaste verksamhetsåret 2018-2019 samt ett antal tidigare
verksamhetsår varit skattmästare och på ett bra sätt utfört sysslan. Hon är väl insatt i
ekonomifrågor och driver själv en redovisningsbyrå. Hon har upparbetade kontakter till det
bokföringssystem som RF använder och önskar att Curlingförbundet fullt ut skall använda. Samt
skött lönerna åt lag Edin från klubben under ett par år på det sätt som nu SCF kommer att göra.

Michael Jörgensen är mycket väl insatt i tävlingsverksamheten inom curling. Han har såväl
nationella erfarenheter såsom medlem i Tävlingsutskottet, som domare, domarutbildare,
ismakare och tävlingsledare i Sverige men även internationella uppdrag inom tävling och
utbildning. Han är genom sin profession som teknisk konsult specialiserad på utredning,
besiktning och projektering av styr- och övervakningsanläggningar ytterst lämplig avseende att
skapa goda isförutsättningar.

Emma Pettersson har under senaste verksamhetsåret 2018-2019 samt ett antal tidigare
verksamhetsår varit medlem av styrelsen med ansvar främst för Utbildningsutskottet och
Ungdomsutskottet. Hon har därvid visat stort engagemang och förbundets utbildningsverksamhet
har tagit ett stort steg framåt under hennes ledning. S-cup är ett verkligt fantastiskt verktyg. Hon
har också lyft klubbutvecklingsfrågor, vilka engagerar henne.

Doris Högne Rydheim är relativt ny inom curlingen. Hon besitter genom tidigare erfarenheter
mycket goda kunskaper inom juridik, något som tidigare förbundsstyrelser i det närmaste helt
saknat. Valnämnden finner att dessa kunskaper skulle vara av stor användning och nytta för
förbundet. Inte minst nu när kontraktskrivning skall ske mellan förbundet och lag och spelare.
Vidare ska avtal också ingås mellan de sponsorer som finns samt de som är kommande sponsorer
och förbundet. Förbundet är i stort behov av juridiskkunskap i dessa frågor. Hon har också goda
kontakter inom RF och RF:s distriktsförbund i Stockholm. Hon var bland annat tillsammans med
Stockholms distriktsförbund, där hon är vice-ordförande, starkt engagerad i Stockholm Åre 2026
och deltog där tillsammans med bland andra Mälardalens Curlingförbund för att få
arrangemanget till Stockholm Åre. Hon deltog vidare i referensgruppen inom RF för översyn av
idrottens stödformer. Hon har också mycket goda kunskaper om hur det fungerar i ett mycket
större förbund än Curlingförbundet. Hon är och har varit mycket aktiv inom Svenska
Ishockeyförbundet där hon har respektive har haft höga positioner och uppdrag såväl nationellt
som internationellt. Det är valnämndens uppfattning att Curlingförbundet kan utnyttja de
kunskaper som hon fått därigenom.
Suppleant
Nominerade till valnämnden: Jalle Jungnell.
Valnämndens nominering: Jalle Jungnell (omval, 2 år)
Valnämndens tankar avseende sin nominering:
Jalle Jungnell har under senaste verksamhetsåret 2018-2019 samt ett antal tidigare verksamhetsår
varit suppleant i förbundsstyrelsen. Han har på ett mycket engagerat sätt drivit rullstolscurlingen
framåt och har goda nationella och internationella kontakter inom rullstolscurlingen. Hans arbete
tillsammans med Rullstolscurlingutskottet har gjort så att rullstolscurling blivit och är en
framgångssaga för förbundet.

Valberedningn

