
Till: Samtliga klubbar i Skånes Simförbund (Skåne-Blekinge)

Valberedningens förslag inför årsmötet 2023 i Skånes Simförbund

Valberedningen har arbetat utifrån den ordning som anges i stadgarna.
Vi har haft 9 protokollförda digitala möten och 2 korta avrapporteringsmöten under året som gått, 
samt varit med på 2 styrelsemöten. Vi har även pratat med några de avgående ledamöterna i 
styrelsen, de flesta av kommittéernas ordföranden samt flera föreningar, föreningsmedlemmar och 
aktörer runt om i distriktet.

Skåne Sims föreningar har skriftligen per mail i november 2022 uppmanats att lämna nomineringar 
vilket tyvärr endast en förening hörsammade. En påminnelse fanns också publicerat i nyhetsbrev 
från Emil Fritz i december. Tidigare, i slutet av augusti, närvarade vi vid Simalltinget där vi 
informerade om valberedningen och nomineringsprocessen. Vi uppmanar åter distriktets föreningar 
att ni måste ta ert ansvar med att nominera personer i framtiden. Det är en demokratisk 
nödvändighet och det duger inte att bara ”sitta på läktaren och klaga”! För att säkerställa 
valberedningens mål med vårt arbete nedan måste föreningarna också delta aktivt i distriktets 
utveckling genom att ibland ha distriktets bästa för ögonen framför egennyttan och bidra med både 
tankekraft och muskelkraft.

Valberedningen har utgått från den lägesbild vi införskaffat. Styrelsen har med fortsatt gott 
arbetsklimat fokuserat bland annat på att formulera strategin med tillhörande verksamhetsplan och 
organisationschema, stabilisera ekonomin, stödja några utskott (fd kommittéer) och arrangera 
Simalltinget. Men det har från föreningar i distriktet framkommit starka önskemål om en större 
tydlighet från styrelsen angående distriktets organisation och arbete, mer gemensamma aktiviteter 
inom distriktet och att Skåne Sim representerar en starkare röst gentemot Svensk Simidrott.

Det faktum att det i år tyvärr var ovanligt många som avstod omval, har vi valt att se som en 
möjlighet till att bygga vidare på det förändringsarbete som påbörjats men också att ta utvecklingen 
ett steg till. Därför syftar valberedningens förslag till att ge de bästa förutsättningarna för styrelsen 
att på ett tydligare sätt driva arbetet och synliggöra strategin, stötta utskottens och nätverkens ökade 
aktiviteter och att synliggöra Skåne Sim för alla distriktets föreningar.

Vi som har ingått i valberedningen är Barbro Olsson (ordf.), Pavo Corluka, Robert Johnsson, Jacob 
Schmidt samt adjungerade Magnus Harrysson.
Härmed lägger vi fram följande förslag till årsmötet:

Ordförande

Inga Wulff har erbjudit sig att stå till årsmötets förfogande för omval och har informerat 
valberedningen om detta. Vi har dock inte fått in en nominering. Valberedningen har valt att 
nominera en ny person, Göran Hedbys, till ordförande.

Förslag

 Valberedningen föreslår nyval på 1 år:

Göran Hedbys, Malmö KK, 58 år
Valberedningen motiverar förslaget med att Göran har en mycket god kompetens inom ledarskap, 
organisationsutveckling och styrelsearbete på senare år främst inom näringslivet, samt erfarenhet av
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simningen både som simmare och ledare, och har genom det en god inblick i föreningslivet och 
svensk simidrotts organisation. 2003-2008 arbetade Göran som ordförande i Limhamns SS och var 
ledamot i MKK.

Görans presentation: Idrottsmeriter är framför allt relaterat till två sporter. Simning i tonåren på 
sum-sim nivå för Malmö Simsällskap, samt en senare Masters karriär (MKK) när jag var 40 – 50 år.
Min andra sport som jag utövat aktivt är rugby och spelade det på allsvensk nivå efter min 
simkarriär.
Min yrkestid är delat i två delar. Första delen som anställd hos Alfa Laval, där jag varit VD för 
olika bolag runt om i världen och de senaste 6 åren där jag arbetat i en egen firma med framför allt 
styrelseuppdrag och ledarskapsutveckling.
Under åren 2003-2008 satt jag som ordförande i Limhamns Simsällskap och var ledamot i MKK.

Jag har två vuxna och utflugna barn och bor dels i Malmö, dels i Ronneby med Sophie. Vi 
spenderar ungefär lika mycket tid på varje plats. Sommaren lite mer i Blekinge där jag också har 
min hemma golfklubb – Karlshamns GK.

Ledamöter

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av, förutom ordföranden, minst 6 ledamöter som väljs för två 
år, hälften varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Antalet 
ledamöter beslutar årsmötet i punkten innan valberedningen presenterar sitt förslag.

Av de avgående ledamöterna har Magnus Jälminger erbjudit sig att stå till årsmötets förfogande för 
omval. Övriga tre (Jannike Linné, Tobias Thorgren, Arne Davidsson) har av olika personliga skäl 
valt att avstå. En ledamot (Lillian Johansson) har valt att avsluta sin period ett år i förväg.

Förslag

Valberedningen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter förutom 
ordföranden.

 Omval för en period om 2 år:

Magnus Jälminger, Helsingborgs SS
Valberedningen motiverar förslaget av Magnus att han visat ha god förmåga att leda det 
ekonomiska arbetet i styrelsen och är en god kraft för hela styrelsen arbete. Magnus har en gedigen 
erfarenhet från föreningslivet i Helsingborg och anläggningsfrågor.

Magnus är vice ordförande i Helsingborgs Simsällskap och har varit Skåne Sims kassör senaste 2 
åren. Han har långvarig erfarenhet av att leda styrelsearbete, tidigare anställd i förening med 
ledaruppdrag från simskola till elit. Mellan åren 1992-1998 stort fokus på anläggningsfrågor. Idag 
jobbar Magnus med utveckling samt ägande av samhällsfastigheter i eget bolag. 30 års erfarenhet 
som fritidspolitiker i Helsingborg. Certifierad styrelseledamot och utbildade inom 
StyrelseAkademien.

 Nyval för en period om 1 år (fyllnadsval för Lillian Johansson):

Ann-Charlotte Andersson, Ängelholm SS
Valberedningen motiverar förslaget av Ann-Charlotte att hennes erfarenheter av styrelsearbete och 
ledarskap kommer väl till pass i styrelsens kommunikationsarbete och distriktets synlighet. Vi 
betonar att Ann-Charlotte är positiv till att axla sekreterarrollen i styrelsen vilket vi rekommenderar 
henne till. Hon brinner även för tävlingsfrågor och skulle kunna bli en bra brygga för styrelsen 
gentemot Tävlingsutskottet.

Ann-Charlotte har suttit i ÄSS styrelse i 8 år varav 3 år som ordförande. Hon är mycket engagerad i 
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tävlingsverksamheten inom simning både som Skånefunktionär, i Tävlingsutskottet och som 
KLÄRK. Hon jobbar heltid som skolintendent på en låg- och mellanstadieskola i Ängelholm. Ann-
Charlotte är gift, har två barn (en son på 17 och en simmande dotter på 19 som simmat i över 10 år) 
och kopplar av med yoga, körsång och många ljudböcker.

 Nyval för en period om 2 år:

André Berg, Poseidon, fd Lödde. 43 år
Valberedningen motiverar förslaget av André att han har erfarenhet av styrelsearbete likväl insatt i 
föreningsarbete och dessutom har han själv varit simmare, tränare och arbetat med 
funktionärsfrågor. Hans yrke med IT och programutveckling tror vi kan bli ett stöd för styrelsens 
IT-arbete. 

André Berg har en bakgrund som tävlingssimmare i simklubben Poseidon på Senior-SM nivå. Har 
också deltagit i flertalet Skåne Sim aktiviteter såsom sum-sim läger och Luxemburg-resor. Efter 
aktiv karriär var han tränare för simmare i SUM-SIM åldern under 3-4 år.
Aktiv masterssimmare och numera gärna öppet vatten också.
Styrelseledamot i Simklubben Lödde 2015-2022, med fokus på funktionärer och 
tävlingsarrangemang. Numera engagerad i Simklubben Poseidon på grund av klubbyte för dotter.
Yrkesmässigt har han en roll som Produktägare på Tetra Pak inom mjukvaruutveckling.

 Nyval för en period om 2 år:

KSLS har nominerat Martina Ranvert till ledamot på två år.

Martina Ranvert, Kristianstad SLS, fd SS Delfin, Gymnastikföreningen Knislinge.
Valberedningen motiverar förslaget av Martina att hon har en bred erfarenhet av två olika idrotter, 
både som ledare och styrelse. Hon har kontakt med tre av klubbarna i nordöstra delen av vårt 
distrikt.

Martina är 40 år och bor i Knislinge. Genom hennes tre barn varav två simmare har hon kontakt 
med tre klubbar i nordöstra Skåne och Blekinge. I Delfin har hon varit sekreterare, ledamot och 
ordförande. I KSLS har Martina varit sekreterare, ledamot och ansvarig för tävlingsverksamheten 
och är nu i ungdomssektionen. Är utbildad tävlingsfunktionär, suttit i sekretariatet framför 
Wingrodan men också speaker.
Martinas yrkesbana började inom besöksnäringen innan hon 2015 blev yrkeslärare, legitimerades 
vid Kristianstads Högskola och påbörjade ifjol Mastersprogrammet på Malmö Universitet med 
inriktning pedagogik och yrkeskunnande, parallellt med arbetet.

 Nyval för en period om 2 år:

Mats Westergren, Malmö KK, 29 år
Valberedningen motiverar förslaget av Mats att kommer som en yngre kraft med stor erfarenhet av 
simningens alla nivåer upp till elit. Här får vi kopplingen mellan de aktiva och styrelsen då Mats 
kanske är på väg att fortsätta simma, han har ännu inte lagt simbyxorna på hyllan. Genom det kan 
han hjälpa Skåne Sim att synas för framtidens simmare.
Mats är bosatt i Malmö med familjen, jobbar i Köpenhamn som konsult inom automatiserad 
marknadsföring på One Marketing Köpenhamn.

Mats presentation: Jag har varit aktiv simmare i Skåne sedan barnsben. I Simklubben RAN började 
karriären i babysim och fortsatte genom tränings- och tävlingsverksamheterna upp till SM och EJM.
Jag fick även delta i Skåne Sims olika evenemang/aktiviteter så som Sum-Sim läger och 
tävlingsresa till Luxemburg – de gav mig möjligheten att bygga starkare band med simmare från 
andra klubbar i Skåne.
Efter gymnasiet simmade och studerade jag på Georgia Institute of Technology i Atlanta under fyra 
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år. När jag flyttade hem till Malmö 2016 bytte jag till Malmö KK och tävlade senast  på SM i 
Stockholm hösten 2021.
Simningen har betytt otroligt mycket för mig då den har gett mig lärdomar och vänner för livet, och 
min förhoppning är att fler ungdomar ska få denna möjlighet.

Kvarstår

Kvarvarande ledamöter för ytterligare 1 år:

Josefine Askegården, SK Lödde/Landskrona S
Torsten Buhre, Vellinge IF
Hilde Elise Hansen, SK Poseidon.

Revisorer

De ideella revisorerna väljs för 1 år i taget.

Förslag

 Omval till revisor: Göran Hjalmarsson, Karlskrona SS.

Göran har arbetat med redovisning sedan 2003 på deltid, både för aktiebolag och enskilda företag. 
Han har jobbat i KSS med ekonomin sedan 2012. Göran är van vid att upprätta både årsbokslut och 
årsredovisningar.

 Omval till revisorssuppleant: Jessica Nordefell, Vellinge-Näsets SK.

Jessica är utbildad ekonom och jobbat i privata företag som ekonomiansvarig i ca 15 år. Under 
dessa år gjorde hon både årsbokslut och årsredovisningar. I dagsläget jobbar hon i nära samarbete 
med föreningens (VNSK:s) kassör gällande den dagliga ekonomin i föreningen.

SvSF och RF-SISU

Ombud och erforderliga suppleanter styrelserna i Svenska Simförbundet och RF-SISU Skåne:

 Förslag att styrelsen får i mandat att utse ombud och suppleanter till dessa styrelser.

Valberedning

Årsmötet beslutar om valberedningen för 1 år som ska bestå av ordföranden och minst 2 ledamöter 
med olika kön. Valberedningen rekommenderar dock att fler ledamöter väljs med bred 
representation av det skånska simvärlden.

Årets valberedning har bestått av:

Pavo Corluka, Kristianstad SLS.
Pavo är tävlingsfunktionär inom simning som vi ofta möter som organisatör och arbetsledare på 
klubbens tävlingar. Han har två simmade barn, bor i Kristianstad och jobbar på Infranord AB. Pavo 
är också valberedningens ordförande i KSLS. 

Magnus Harrysson, Ängelholm SS. Adjungerad.
Magnus är vice ordf ÄSS, har suttit i styrelsen sen 2016 och ansvarar för tävlingsarrangemang och 
funktionärer. Till vardags jobbar han med försäljning och teknisk support av konstruktionsplaster. 
Magnus har barn som simtränar, men simmar även lite själv. Är intresserad av Masters och 
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Openwater för egen del, men är också utbildad funktionär och agerar ibland starter på tävlingar. 

Robert Johnsson, SK Triton.
Aktiv inom simningen sedan 1972, först som simmare för att i början av 90-talet bli tränare. Sedan 
hösten 2017 i SK Triton som verksamhetschef. Uppdrag inom Skåne Sim i simkommittéen under 
10 år och har arbetat  i simkommitten på riksnivå. Är kassör i Svensk Elitsimning sedan 1997.

Barbro Olsson, Helsingborgs SS
Varit aktiv simmare, simlärare, simtränare och styrelseledamot (i 2 olika omgångar) inom 
Helsingborgs Simsällskap. Introducerade vuxencrawl kurser samt Masters 1977 i Helsingborg. Har 
också varit ledare inom Skånes Simförbund, både som utbildare och i kommittéer, samt  i Skåne 
Sims styrelse som ledamot och ordförande. Barbro har även arbetat i Svenska Simförbundets 
styrelse och dess Simkommitté. Driver idag eget företag.

Jacob Schmidt, Österlen Sim.
Jacob är varit ordförande och nu ledamot i simrishamnsklubben Österlen Sim sedan några år och är 
själv masterssimmare och fridykare. Har även erfarenhet av kulturarrangemang och produktion och 
har bl.a. suttit i Riksteatern Skånes styrelse i flera omgångar. Eget firma inom kommunikation och 
internetmarknadsföring.
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