
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
TILL SIK FOTBOLLS STYRELSE 
 
Till Sundbybergs IK Fotbolls årsmöte 14 mars 2021 föreslår Valberedningen att följande 
personer ska ingå i Sundbybergs IK Fotbolls styrelse. 
 
Helena Hagel, Mikael Hallengren, Daniel Smålänning och Dan Wetterborg valdes alla in för 
en tid av 2 år på föregående årsmöte och sitter således kvar till årsmötet 2022.  
 
Morthen Holmberg, Fredrik Karlsson och Ylva Wastesson ställer alla upp för omval till 
styrelsen. Nathalie Norell har tyvärr valt att inte ställa upp för omval. Vi vill tacka Nathalie 
för det arbete hon har gjort för Sundbybergs IK Fotboll! 
 
Som ersättare till Nathalie Norell har Valberedningen åter blickat mot Sundbybergs IK 
Fotbolls damlag och föreslår Emma Lahger som ny ledamot till styrelsen. 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

● Morthen Holmberg till ordförande för en tid av 2 år t.o.m. årsmötet 2023  
● Fredrik Karlsson till ledamot för en tid av 2 år t.o.m. årsmötet 2023 
● Emma Lagher till ledamot för en tid av 2 år t.o.m. årsmötet 2023 
● Ylva Wastesson till ledamot för en tid av 2 år t.o.m. årsmötet 2023 

 
 

KVARSTÅR SEDAN TIDIGARE 
● Helena Hagel, vald t.o.m årsmötet 2022 
● Mikael Hallengren, vald t.o.m årsmötet 2022 
● Daniel Smålänning, vald t.o.m årsmötet 2022 
● Dan Wetterborg, vald t.o.m årsmötet 2022 

 
 
Valberedningen har bestått av Rouzbeh Najafi (sammankallande) och Martina Söderman. 
En kort presentation av de personer som föreslås väljas in återfinns på nästa sida.  
   



PRESENTATION 

 
MORTHEN HOLMBERG 
Morthen har varit aktiv i föreningen sedan 2002 som bl.a. tränare, 
verksamhetsansvarig och valberedning. Sedan 2018 har han suttit i 
fotbollssstyrelsen och under senaste året som dessutom som 
ordförande. Sedan 2017 är han också ledamot i SIK klubbstyrelse. Med 
Morthen som ordförande har Sundbybergs IK Fotboll bl.a. startat ett 
långsiktigt projekt i att bli en av de första diplomerade föreningarna i 
Sverige hos Svenska Fotbollförbundet.  
 
FREDRIK KARLSSON 
Fredrik har suttit i styrelsen sedan 2018 som ordförande senaste året 
som ledamot. Han har tidigare haft barn som spelat i 
ungdomsverksamheten. Att behålla Fredrik som ledamot vore ett mycket 
viktigt bidrag till den kontinuiteten och långsiktiga satsning som pågår.  
 
 
 
 
EMMA LAHGER 
Emma har spelat fotboll och innebandy i Sundbybergs IK sedan 12-års 
ålder och varit ledare på både Fotbollsskolan och Knatteskolan. Sedan ett 
par år tillbaka är hon även en viktig spelare i fotbollens damlag. Att få in 
Emma, som själv har gått hela vägen genom ungdomsleden, skulle 
kännas jätteroligt och ge styrelsen en insyn i verksamheten från ett 
spelarperspektiv.  
 
 
YLVA WASTESSON 
Ylva är en riktig eldsjäl och har varit aktiv inom fotbollen sedan 1996 då 
hon började som lagledare för sin sons lag och har sedan dess lagt 
många tusentals ideella arbetstimmar på fotbollen i olika roller. Hon har 
suttit i Sundbybergs IK Fotbolls styrelse sedan många år tillbaka och 
arbetar till vardags på kansliet som medlemsadministratör för de andra 
sektionerna i klubben. 


