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Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Robertson
Håkhan Andersson
Kristina Nord
Angelica Frantz
Conny Thunberg
Anna Åkesson
Björn Mikaelsson

Omval
Ett år kvar
Ett år kvar
Fyllnadsval , ett år
Två år nyval
Två år nyval
Två år nyval

Inför årets val hade nyval av tre ledamöter vars mandattid gått ut, samt ett fyllnadsval, då
Maud Willardsson Engström avslutar sin mandatperiod redan efter ett år då hon anställts
för projektet Fler ger mer.
I vårt arbete har vi tagit hänsyn till bland annat könsfördelning, grentillhörighet,
samarbetsförmåga och kompetens.
Kort presentation av de nya kandidater vi nu föreslår till de vakanta posterna:
Conny Thunberg:
Conny är en 43 årig värdetjänstutvecklare på posten, hemmahörande i Södertörns FK.
Tidigare uppdrag inom förbundet har varit 1,5 år i Discgolfutskottet, och han har också
varit TD för SMTD-tävlingen Twin Lake Annual. Han har tidigare också varit aktiv inom
sjöscouterna som ledare och aktiv. Conny brinner för att komma ut till allmänheten och
sprida sporten. Alla skall ha provat på alla disciplinerna.
Huvudprofil: Discgolf, Allround
Anna Åkesson:
Anna är 30 årig processutvecklare på Sandvik som idag bor i Gävle, men har en uppväxt
från Kalmar, och sedan Stockholm och övriga världen. Ideellt arbete har bedrivits med
tävlingar i Ultimate med Kalmar, och sedan styrelse på klubbnivå i Brunna, där hon även
var TD för en SMTD tävling i Discgolf. Anna vill diskutera och påverka och trivs bäst
när det händer någonting.
Huvudprofil: Discgolf
Björn Mikaelsson:
Björn är 43 år, egen företagare inom ekonomi och redovisning och bor idag i Stockholm
men kommer från Sundsvall. Han var mycket aktiv i Sundsvall från tidigt 80-tal, främst
inom Ultimate, på olika sätt både som tränare och ordförande i klubben. Han var en av
pionjärerna på en av de första steg-utbildningarna som gjordes inom sporten. Han har
också haft förbundsuppdrag i form av assisterande förbundskapten (94-96) och
verksamhetsrevisor. Utöver det har han också gått utbildningar och varit aktiv inom
bollgolf. Björn har inte varit så aktiv som spelare/föreningsaktiv under senare år men har
ändå haft koll på utvecklingen. Hans hjärta brinner för sporten och han vill nu gärna ta
sig an uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.
Huvudprofil: Ultimate

