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Ordförande

omval av Peter Larsson

till stämman 2017

Ledamöter

omval av Stefan Bessman
omval av Anna Iwarsson
omval av Doris Högne Rydheim
nyval av Stefan Bengtsson

till stämman 2018
till stämman 2018
till stämman 2018
till stämman 2018

Robert G Hernadi
Lena Runströmer
Mats Hasselgren
Azuka Nnamaka

vald till stämman 2017
vald till stämman 2017
vald till stämman 2017
vald till stämman 2017

Henric Hedberg

har avböjt omval

Auktoriserad revisor
Personlig ersättare

omval av Lars Lundqvist
omval av Bo Eliasson

till stämman 2017
till stämman 2017

Lekmannarevisor
Personlig ersättare

omval av Sune Hellströmer
omval av Annika Engström

till stämman 2017
till stämman 2017

Valberedningen den 22 februari 2016
Annika Eriksson, Kjell Adolfsson, Johan Storåker, Mia Petré Lennerman, Cilla Tungström

CV till Stockholms Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Stockholms styrelse.

Namn: Peter Larsson
Ålder: 59
Föreningstillhörighet: Enskede IK
Kontaktuppgifter: 0703-39 02 52, peter.larsson@sverigesingenjorer.se
Information om åtaganden inom idrottsrörelsen:
Styrelseledamot Stockholms Idrottsförbund, ordförande sedan 2007
Stockholm Summer Games 1998 – 2005
Ledare Spånga IS, Enskede IK
Utbildning
Civilingenjör
Erfarenhet från arbetslivet
Regeringens samordnare gotlandspaketet
Samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer
Förbundsdirektör, Sjukgymnasterna
Landstingsråd, Stockholms läns landsting
Kommunsekreterare, Stockholms Arbetarekommun
Utredare, Riksdagen
Planeringschef, Miljödepartementet
Egenföretagare
Forskningssekreterare, Chalmers
Ordförande, Miljöförbundet
Speciella personliga egenskaper
Kan styrelsearbete Har ett mycket brett kontaktnät inom förvaltning, politik mm.

CV till Stockholms Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Stockholms styrelse.

Namn: Stefan Bessman
Ålder: 53
Föreningstillhörighet: Täby Slalomklubb sedan 1973.
Kontaktuppgifter: 0708-70 68 41, stefan.bessman@bakermckenzie.com
Information om åtaganden inom idrottsrörelsen:
Ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2013.
Ledare, styrelseledamot och ordförande i Täby SLK 1995-2008.
Ledamot (1999-2004) och ordförande (2004-2013) i Stockholms skidförbund.
Ledamot i Stockholms idrottsförbunds styrelse sedan 2011.
Ledamot i Svenska skidförbundets valberedning sedan 2012.
Idrottsligt har jag tävlat på SM-nivå i alpin skidåkning och i bågskytte. Som ledare inom alpin skidåkning
verkade jag för att så många som möjligt skulle få vara med och utvecklas inom en idrott som
traditionellt i Stockholmsområdet varit relativt smal i sin rekrytering.
Utbildning:
Jur. kand. 1989. Domarutbildning i tingsrätt och hovrätt 1989-1992. Hovrättsfiskal 1993, därefter
advokatverksamhet. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1996, med inriktning mot tvistlösning
inom internationell affärsjuridik. Delägare i Baker & McKenzie Advokatbyrå sedan 1998.
Erfarenhet från arbetslivet:
Jag har lång erfarenhet av nationell och internationell juridik. Sedan 1998 är jag delägare i Baker &
McKenzie Advokatbyrå.
Jag kandiderar främst för att kunna fortsätta att driva min målsättning som idrottsledare, dvs. att skapa
bättre möjligheter för fler barn och ungdomar att idrotta och se till att de ska kunna och vilja fortsätta
idrotta även som vuxna. Jag vill bidra till att en bredare bas skapas för rekrytering av både aktiva och
ledare från alla delar av befolkningen. Utrymmesbristen för både utomhus- och inomhusidrotter är ett
stort problem på många håll. Jag vill verka för att anläggningsfrågorna tillvaratas på ett bra sätt i det
kommunala planeringsarbetet och vid utformningen av de regelverk som styr det. Idrottens behov kan
inte tillgodoses enbart genom enstaka stora arenor. Tillgången till idrottsytor i och i närheten av
bostaden är mycket mer avgörande för att vi ska lyckas med att uppfylla målsättningen om ökad och
breddad rekrytering till idrotten, särskilt i de grupper som inte har de starkaste ekonomiska resurserna.

CV till Stockholms Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Stockholms styrelse.

Namn: Anna Iwarsson
Ålder: 49 år
Kontaktuppgifter: 0763-44 50 60, anna.iwarsson@tele2.se
Information om åtaganden inom idrottsrörelsen:
Anna fick sitt första förtroendeuppdrag som 15-åring. Idag har hon sju förtroendeuppdrag och är sedan
2013 ledamot i Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm samt sedan 2015 ledamot i
Riksidrottsstyrelsen/SISU Idrottsutbildarna.
Anna är ideell tränare i Friskis&Svettis Stockholm, Sveriges största idrottsförening med över 89 000
medlemmar, idrottsförälder till två ungdomselitspelande pingiskillar i Ängby SK samt ideell
webbredaktör och fystränare i fotbolls- och innebandyföreningen Ängby IF.
Erfarenhet från arbetslivet:
Anna är författare, föreläsare och styrelsearbetare. Hon har 30 års erfarenhet inom tränings-, hälso-,
och sjukvårdsbranschen.
Under de senaste fyra åren har Anna släppt tre tränings- och livsstilsrapporter samt två böcker. Hennes
rapport Sitta är det nya röka, har fått stor uppmärksamhet i media och nyligen släpptes hennes andra
bok som handlar om ledarskapets betydelse för en organisationskultur. Senare i vår är hon aktuell med
ytterligare en rapport och en bok.
Åren 2000-2012 var Anna Generalsekreterare för IF Friskis&Svettis i nio länder. Anna är leg fysioterapeut
och på 90-talet arbetade hon på Karolinska Universitetssjukhuset och senare som chefsfysioterapeut på
Danderyds sjukhus. Före det arbetade hon på Swedbank. Hon har en gedigen utbildningsbakgrund inom
ledarskap, bland annat från Handelshögskolan och Karolinska Institutet.
”Svensk Idrott är mitt i ett avgörande förändringsarbete i och med idrottsrörelsens gemensamma
strategi där jag bedömer att mina erfarenheter kan komma till nytta. Globaliseringen, urbaniseringen
och digitaliseringen öppnar upp för mängder av möjligheter, men också avgörande val och beslut hur vi
tillsammans ska lyckas utveckla och förädla idrottslivet i Stockholms län.
Att hantera föreningslogiken på en kommersiell marknad är komplext. Att förstå den idrottspolitiska
maktstrukturen kan upplevas krångligt. Men önskemålet från befolkningen i Stockholms län är enkelt.
De allra flesta vill idrotta, träna och vara fysiskt aktiva genom hela livet. Oavsett om de gör det för att
må bra, tänja på sina egna gränser eller tävla mot andra. Tillsammans med styrelsen vill jag försöka göra
mitt allra bästa för att vi gemensamt ska uppnå idrottens gemensamma strategi Idrott hela livet i
Stockholms län.”

CV till Stockholms Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Stockholms styrelse.

Namn: Doris Högne Rydheim
Ålder: 60 år
Föreningstillhörighet: IFK Salem
Kontaktuppgifter: 0708-19 39 01, dorishr@spray.se
Information om åtaganden inom idrottsrörelsen:
Vice ordförande i Stockholms idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna i Stockholm
Ledamot i Centralföreningen för idrottens främjande
Ledamot i valberedningen för Riksidrottsstyrelsen och SISU:s förbundsstyrelse
Ledamot i internationella ishockeyfederationens Legal committee
Mitt idrottengagemang startade med en son som spelade hockey. Jag blev invald i den lokala styrelsen,
IFK Salem, sen dess ordförande. Jag blev därefter invald som ledamot i hockeyns distriktstyrelse. Flera år
var jag ordförande i Stockholms ishockeyförbund och ledamot i ishockeyns region Öst. Under fem år satt
jag också i internationella hockeyns styrelse (som första kvinnan någonsin).
Under mina tonår och ung vuxen var jag väldigt engagerad i nykterhetsrörelsen i olika styrelseuppdrag
inkl. dess studieförbund.
Utbildning:
Juristutbildning
Erfarenhet från arbetslivet:
Jag har varit polischef i olika roller både lokalt och centralt samt vid Säkerhetspolisen, chef vid
Justitiedepartementet, överdirektör vid Kriminalvårdsstyrelsen och nu rektor vid Polishögskolan.
Speciella personliga egenskaper:
Jag har bred erfarenhet av ledarskap i olika arbetssammanhang men även under lång tid i ideella
sammanhang. Jag har i olika roller både professionellt och ideellt arbetat med utbildningsfrågor men
även ekonomi och organisation.

CV till Stockholms Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Stockholms styrelse.

Namn: Stefan Bengtsson
Ålder: 55 år
Föreningstillhörighet: Halmstad Frigymnaster
Kontaktuppgifter: 0705-31 40 44, sbengtsson1960@gmail.com
Information om åtaganden inom idrottsrörelsen:
Jag har varit engagerad inom idrottsrörelsen i hela mitt liv. Startade som aktiv i Halmstad Frigymnaster
där jag också varit ledare, styrelseledamot och ordförande innan vi flyttade upp till Stockholm. Sedan
1988 har jag arbetat på ideell basis inom Svenska Gymnastikförbundet och var styrelseledamot i
förbundsstyrelsen mellan 2004-2006 innan jag påbörjade mitt uppdrag som generalsekreterare i
förbundet. Jag har 20 års erfarenhet av internationellt arbete i vårt Europeiska och internationella
förbund.
För närvarande är jag styrelseledamot i Gymnastikförbundet Öst.
Utbildning:
Min eftergymnasiala utbildning har skett inom Försvarsmakten och därefter vid Försvarshögskolan. Min
senaste utbildning är chefsprogrammet vid Försvarshögskolan (2 år) med inriktning verksamhetsledning.
Erfarenhet från arbetslivet:
Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit anställd som yrkesofficer i Försvarsmakten, 19832006. Jag har fått förmånen att växa i mitt chefskap med roller som plutonchef och kompanichef samt
avdelningschef både vid Officershögskolan och vid Försvarshögskolan. När jag lämnade Försvarsmakten
var jag avdelningschef för högkvarterets kansli.
Under åren 2006-2014 var jag generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet.
Nu är jag egen företagare med inriktning på organisation och ledarskap.
Speciella personliga egenskaper:
Arbete med verksamhets- och organisationsutveckling är områden som jag har stort intresse av. Under
tiden inom Försvarsmakten har jag också genomfört handledarutbildning i UGL (Utveckling Grupp och
Ledare).
Jag har god kunskap om Svensk idrott och ett stort nätverk inom idrotten centralt som regionalt.

