Valberedningens förslag till nya styrelsekandidater,
disciplinnämnd och verksamhetsrevisor 2011
Nyval - Ordförande 1 år Dan Engström
Dan är en 44 årig ingenjör inom byggsektorn.
Efter akademisaka studier (teknologie doktor) har han verkat i ett 20-tal år med tillämpad
byggforskning inom akademin och industrin.
Hans frisbeekarriär började på tidigt 80-tal. Då med många grenar i klubben i Onsala. Från
1987 har Dan mest verkat inom ultimate där han med Carnegie tagit SM-guld i open, och
senare också VM-guld i Masters.
Dan har varit engagerat på många fronter med det organisatoriska. Hans CV inom
frisbeesporten innefattar jobb inom fairplay, antidoping, lagkommittén, ultimatekommittén,
inom WFDF, World Flying Disc Federation (bland annat som generalsekreterare), Svenska
Frisbeesportförbundets styrelse ....... och dessutom volontär vid VM i frisbeegolf 1985 i
Helsingborg.
Som ordförande ser Dan möjlighet att göra ett förbund ”For the players, by the players”. Det
Dan önskar är att anpassa organisationen för där vi står idag. Om det innebär att ändra
arbetssätt så får vi göra det. Det skall vara enkelt att spela och organisera sporten.
Privat har Dan två barn och är gift med Maud, som även hon har en mycket lång meritlista
inom frisbeesporten.

Nyval - Ledamot 2 år Peter Bygde (discgolf)
Peter är 46 år och IT-konsult. Han har magisterexamen i system och data teknik. Peter har
varit medlem i förbundet sedan 1998 och sysslat med discgolf.
Han har tidigare suttit i styrelsen, men de senaste åren jobbat mestadels med Järva Discgolf
Club, Stockholm Discgolf Open, och i discgolfutskottet. Peter har också gått barn- och
ungdomsledarutbildning samt instruktörsutbildningen för discgolf.
Peter brinner för discgolf. Som styrelsemedlem ser Peter främst arbete inom discgolf, då han
sitter kvar som sammankallande i discgolfutskottet. Det viktigt att kunna vara med och
påverkar då förbundet under året jobbar vidare med organisationen.

Nyval - Ledamot 2 år Johan Eriksson (allround)
Johan är 48 år och har ägnat sitt liv åt försäljning i olika former. I dagsläget är han
distriktschef inom bageribranchen.
Ideellt har Johan suttit i bostadsrättsföreningens styrelse i många år, och har varit en av
många i allroundutskottet de senaste året.
Johan har varit med i förbundet sedan tidigt 80-tal och talar sig gärna varm för den anda som
rådde förr när ”overall” var benämningen för dagens allroundtävlingar. Idag är han en av
landets bästa DDC-spelare och syns också på discgolftävlingar. Johan vill verka för ett bättre
samarbete mellan grenarna. Han tror också att förbundet måste bli bättre på sponsring och vill
se att vi får en bättre rekrytering, samt att juniorverksamheten kan växa.

Omval - Ledamot 2 år Conny Thunberg (allround)
Conny sitter idag i styrelsen och föreslås en fortsatt period. Han brinner för vissa frågor och
ser att han jobbar vidare med dem.

Omval - Ledamot 2 år Anna åkesson (discgolf)
Anna har suttit det senaste året som ordförande, men kände att tiden inte räckte för de mål
hon satt upp, men väljer att kandidera som ledamot.

Ledamöter med ett år kvar av perioden (ej aktuella för omval)
Erik Thelin (ultimate)
Martin Carlsson (ultimate)
Karin Magnholt (discgolf)

Disciplinnämnd
Nyval – Ordförande Thomas Lindell
Omval - Johan Josjö
Oval - Ann Markus Pedersen

Verksamhetsrevisorer
Nyval –Fredrik Granåsen
Nyval - Jörgen Sundberg

