
 

 

 

 

 

Valberedningens förslag inför årsmöte 2016 i Ängby IF  

Datum:  2016-02-12 

 

Styrelse 

Ordförande – Val för 1 år / Förslag på omval av Fredrik Englund 

Ledamot 1 – Val för 2 år / Förslag på val av Morgan Åkerblom 

Ledamot 2 – Val för 1 år / Förslag på val av Kjell Magnusson 

Ledamot 3 – Ann-Sofie Olsson, 1 år kvarstår 

Ledamot 4 – Val för 2 år / Förslag på val av Jesper Odelius  

Ledamot 5 – Val för 2 år / Förslag på val av Ulrika Gunnari 

Ledamot 6 – Val för 2 år / Förslag på omval av Erik Torstensson 

Ledamot 7 – Val för 1 år / Förslag på omval av Peter Hamnström  

Ledamot 8 – Val för 1 år / Ängby IF veteran och supporterförening 

 

Styrelsesuppleant 

Suppleant 1 – Val för 1 år / Vakant 

Suppleant 2 – Val för 1 år / Vakant  

Suppleant 3 – Val för 1 år / Vakant 

 

Revisor 

Revisor 1 - Val för 1 år / Vakant 

Revisor 2 - Val för 1 år / Vakant 

 

Valberedning 

Ordförande i valberedningen - Val för 1 år / Vakant  

Ledamot 1 i valberedningen - Val för 1 år / Vakant 

Ledamot 2 i valberedningen - Val för 1 år / Vakant 

 

Presentation av nya ledamöter 

Ulrika Gunnari 
Bor i Norra Ängby sedan några år tillbaka och har en 7 årig dotter och en 5 årig son. Jag är 
just nu tränare för F08 vit och väldigt glad för att min dotter också upptäckt hur roligt det är 
med både fotboll och innebandy. 
 
Själv är jag såklart gammal fotbollsspelare och jag spelade som bäst i division 2 med ett lag i 
Kalix, Assi IF. Sedan spelade jag lite grann också på Irland då jag bodde där i dryga 15 år. 
Förutsättningarna för barn och ungdomsfotbollen är väldigt annorlunda där så det var en 
intressant lärdom. 
 
Utanför fotbollen så jobbar jag på Google sedan många år. Just nu är jag 
försäljningsansvarig för Google Maps. Jag tränar en del löpning och crossnature och skulle 
tycka att det vore kul om vi kunde få ihop ett "oldies lag" även på damsidan. 
 



 

 

 

 

 

Jag ser mitt engagemang inom klubben som något av en återbetalning till fotbollen som 
gett mig så mycket under min uppväxt och sen har det ju dessutom visat sig vara otroligt 
kul. Vi tycker att vi lyckats få ihop ett gäng tjejer som verkligen tycker att det är roligt att 
spela fotboll och alltid ger järnet. Och nu står vi inför utmaningen att få med oss så många 
som möjligt hela vägen till seniorer.  

 

Jesper Odelius 

Född 1971, tränare fotboll F08 Vit och innebandy F08. 

Född och uppväxt i Stockholm. Jag bor i Norra Ängby med fru och fyra barn, 1, 3, 7 och 8 år. 

Båda de äldre barnen är aktiva i Ängby IF (innebandy och fotboll för båda). De spelar också 

handboll samt basket. Jag ser fram emot att ytterligare kunna bidra i Ängby IF och vill gärna 

använda min fritid till att utveckla föreningen och hugga i där det behövs. Det är en mycket 

viktig verksamhet som samlar barn, ungdomar och vuxna runt en gemensam sak, och den 

värdegrund som föreningen kommunicerar delar jag och min familj. Jag har idéer för 

föreningen och verksamheten inför framtiden och menar att ett lagidrottsligt engagemang 

förutom det uppenbara - att man kan bidra som arbetskraft i något man tycker är viktigt - 

också är en del av det gemensamma samhällsbygget och en motkraft till stillasittande och 

utanförskap. Jag arbetar som kommunikationskonsult, författare och journalist. 

 

Morgan Åkerblom  

49 år och har tre barn som är aktiva i föreningen. Bor i Norra Ängby och har varit engagerad 

ideellt inom olika föreningar. Är idag tränare i innebandyn i föreningen.   

 

Kjell Magnusson  

39 år och boende i Hässelby. Tränare för herrlaget i föreningen i ett par säsonger och har 

varit innebandyutvecklare i olika föreningar. 

 

Presentation av ledamöter för omval 

Fredrik Englund 

Bor i Norra Ängby och har två barn varav sonen är fotbolls och innebandyspelare. Tränare i 

innebandy för pojkar 02. Ordförande i Ängby IF sedan flera år tillbaka och sedan 2015 även 

styrelsemedlem i Stockholms Innebandyförbund. Spelare i veteranlaget i fotboll och 

innebandy.  

 

Erik Torstensson 

Bor i Norra Ängby med två barn varav sonen är fotbolls och innebandyspelare. Tränare i 

innebandy för pojkar 04. Vice ordförande i Ängby IF sedan flera år tillbaka och ansvarig för 

innebandysektionen i Ängby IF. 

 

Peter Hamnström  

Bor i Norra Ängby med två barn som spelar fotboll och innebandy. Tränare i fotboll för 

pojkar 07 svart. Kassör i Ängby IF sedan flera år tillbaka. Spelare i veteranlaget i fotboll och 

innebandy.  


