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Valberedningens nomineringar inför årsmötet 2018 

Styrelsen kan bestå av fyra till åtta ledamöter samt en ordförande. I 
nuläget består styrelsen av åtta ledamöter samt en ordförande. Efter 

samtal med styrelsen föreslår vi att styrelsen bibehålls i nuvarande 
storlek. Halva antalet övriga ledamöter väljs för en tid av två år och 

ordförande väljs för en tid av ett år. Styrelsen konstituerar sig själv, det 

vill säga man fördelar arbetsuppgifter, exempelvis kassör och sekreterare 

efter eget förslag. 

 

Nuvarande styrelse: 

Marika Greberg, ordförande (i tur att avgå, ställer upp för omval) 

 
Erica Johansson, ledamot (i tur att avgå, ställer upp för omval) 

Ola Nilsson, ledamot  (i tur att avgå, ställer ej upp för omval) 
Ingrid Hellgren Sjöberg,ledamot(i tur att avgå, ställer ej upp för omval) 

Fredrik Henriksson, ledamot (i tur att avgå, ställer ej upp för omval) 
 

Johanna Wetteus, led amot (vald t.o.m. 2019, men avgår i förtid) 
 

Göran Odmyr, ledamot (vald t.o.m. 2019) 
Lars Friberg, ledamot  (vald t.o.m. 2019) 

Therese Adolfsson, ledamot  (vald t.o.m. 2019) 

 

Valberedningens förslag till styrelseval: 

Marika Greberg, ordförande (omval 1 år) 
 

Erica Johansson, ledamot (omval 2 år) 
Martin Wahlgren, ledamot (nyval 2 år) 

Mathias Winberg, ledamot (nyval 2 år) 
Liane Haeffler, ledamot (nyval 2 år) 

 

Christian Fors, ledamot (fyllnadsval 1 år) 
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Information om föreslagna nya kandidater 

 

1. Vad jobbar du med? 
2. Din idrottsbakgrund eller annan 

föreningsbakgrund? 
3. Din koppling till MAIK? 

4. Vad vill du bidra med och driva i din 
styrelseroll? 

 
 

 

 

Liane Haeffler, 49 år 

 
1. Jag är global hälsa-, miljö- och säkerhetsmanager på Mölnlycke 

Health Care vilket även innefattar ett specifikt ansvar för 
verksamheten i region Europa och huvudkontoret i Göteborg.  

 
2. 1974 - 1978 simmare i lokala simklubben i min hemstad, 4-5 ggr / 

vecka. 1978 - 1984 friidrottare i skolans friidrottsförening, fokus: 
löpning medeldistans samt medlem i skolans handbollsklubb, 4 ggr / 

vecka. Låååång paus med regelbundna träningar i klubbar men 
medlem i olika gymklubbar varav rätt så aktiv sedan ett år tillbaka i 

Nordic Wellness (gymtränar flera ggr per vecka). Därutöver åker jag 
skidor varje vinter i stort sett sedan 1978. Till 1994 längd men 

sedan tvärvände mig Gunnars släkt och numera är det bara alpint. 

Jag har inte särskilt mycket erfarenhet av föreningsliv men Gunnar 
har varit med i Fabbes fotbollsklubbsstyrelse och där blir man 

involverad automatiskt… + när jag hade egen firma 2011 - 2016 
sponsrade vi fotbollsklubben samt en lokal handbollsklubb i 

Linköping. 
 

3. Sonen Fabian (-04) är medel/lång-löpare i MAIK sedan 2012. 
Gunnar, min man, är tränare för Fabians löpgrupp samt 

vuxenlöpgruppen sedan 2013. Dottern Filippa (-06) är aktiv i sin 
friidrottsgrupp sedan 2016. 

 
4. Genom mitt arbete vill jag bidra till att MAIK fortsatt är en stabil 

friidrottsklubb, mycket attraktiv för både barn och vuxna genom att 
erbjuda kul och utvecklande träning med goda, kompetenta tränare 

och en solid verksamhetsstyrning i bakgrunden kännetecknat av 

ledare med hög driv, kompetens och moral, djup förankrade och 
relevanta verksamhetspolicies och mål = en klubb som man dras till 

i sin fritid.  
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Information om föreslagna nya kandidater 

 

 
1. Vad jobbar du med? 

2. Din idrottsbakgrund eller annan 
föreningsbakgrund? 

3. Din koppling till MAIK? 
4. Vad vill du bidra med och driva i din 

styrelseroll? 
 

 
 

 

Christian Fors, 48 år 

 
1. Jag är en egenföretagare inom ekonomi och skatterådgivning, och 

varit verksam i branschen i nära 30 år (även ett tag inom 

revision/ekonomichefsroll) 

 

2. Har själv varit friidrottare och är fortfarande en aktiv idrottsutövare 
med speciellt löpning och alpint som stora intressen.  

 
3. Jag är tränare för MAIK 06 grupp tillsammans med Stefan, Malin 

och Arto, vilket jag trivs mycket bra med. God sammanhållning, 
utveckling av gruppen och härligt kamratskap!  

 
4. Att i min roll kunna engagera fler föräldrar (gärna med 

friidrottsbakgrund) för att kunna skapa mindre träningsgrupper, och 
få mer tid till varje aktiv så att träningen blir ytterligare kvalitativ. 

Vara lyhörd, samt lyssna på förslag till förbättringar och på bästa 
sätt kunna verkställa dessa. 
 

Hitta ytterligare tankar kring träningsupplägg som gör att öka 

motivationen och skapa variation för att hitta något för alla och få 
så många aktiva som möjligt att "stanna kvar" och utvecklas ändå 

mer för att förädla det som dem är bra på och utveckla det som de 
behöver träna på ännu mer (även om detta görs redan idag till stor 

del)  
 

Resonera kring frågor för att kunna stärka/hitta möjligheter 
gällande klubbens ekonomi och varumärke och storlek m .m 
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Information om föreslagna nya kandidater 

 

1. Vad jobbar du med? 
2. Din idrottsbakgrund eller annan 

föreningsbakgrund? 
3. Din koppling till MAIK? 

4. Vad vill du bidra med och driva i din 
styrelseroll? 

 

Martin Wahlgren, 48 år 

 
Jag uppskattar verkligen att jag blivit nominerad som 

en av era kandidater till er kommande styrelse! 
 

1. Jag arbetar idag som koncern VD för Consat 
som är som är ett privatägt ingenjörsbolag med 

lite mer än 200 medarbetare och som är 

verksamma inom produkt & 
produktionsutveckling, IT, elektronik och 

mjukvaruutveckling, energieffektivisering och 
inom ITS för kollektivtrafik där vi idag är 

Nordens ledande bolag med system i alla världsdelar. Som bolag är 
vi proaktiva, innovativa och vi är bra på att samarbeta såväl internt 

som externt med både kunder och partners. Att skapa en bra 
teamkänsla och att man kan nå längre och fortare genom att 

samarbete är något jag brinner för oavsett om det handlar om 
yrkesliv eller om idrott. 

 
2. Jag har alltid varit mycket idrottsintresserad och jag började faktiskt 

med friidrott. Framförallt har jag spelat fotboll vilket jag höll på med 
tills jag var strax under 30, men jag har även spelat handboll och 

hockey. Nu för tiden blir det framförallt löpning och windsurfing på 

somrarna. I samband med att barnen började idrotta har jag varit 
verksam som ledare i både fotboll och senast inom ishockey där jag 

är utbildad hockey-målvaktstränare på förbundstränarnivå. Jag är 
fortfarande aktiv som målvaktstränare.  

 
3. Jag bor i Mölndal med min fru Charlotte, våra söner Oscar (-99) och 

Victor (-02). Charlotte har tävlat i medeldistans när hon var yngre i 
Mölndals AIK liksom Oscar. Victor har nu valt att helt fokusera på 

friidrott i Mölndals AIK och han har också kommit in på 
Friidrottsgymnasiet i Katrinelund/Bernadotte. 

 
4. Vad gäller styrelsearbete har jag mångårig erfarenhet såväl ifrån 

yrkesliv som inom olika idrotter och det är just mot bakgrund av 
denna bredd som jag hoppas kunna bidra med vad som fungerar 

bra och mindre bra ifrån andra verksamheter. 
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Information om föreslagna nya kandidater 

 
 

1. Vad jobbar du med? 
2. Din idrottsbakgrund eller annan 

föreningsbakgrund? 
3. Din koppling till MAIK? 

4. Vad vill du bidra med och driva i din 
styrelseroll? 

 
 

 
 

 

Mathias Winberg, 38 år 

 
 

 
1. Jag arbetar med marknadsföring och affärsutveckling på flygbolaget 

BRA. 
 

2. Har spelat handboll i RIK och fotboll i Qviding med ett SM-guld i 
inomhusfotboll som största merit… Brukar säga att jag är uppvuxen 

i en idrottsförening då min pappa arbetat för och tränat lag i RIK 
hela mitt liv. Jag är fotbollstränare för Mölnlycke IF P03 och alldeles 

för sällan på gym eller i löpspår. 
 

3. Två barn, Madeleine (-00) och Ludvig (-04) som tränar och tävlar 
för Mölndals AIK. Madeleine går även på friidrottsgymnasiet 

Katrinelund. 

 
4. Jag vill bidra med energi, driv och glädje till en redan kompetent 

styrelse. Utveckla klubbens erbjudande till aktiva, föräldrar och 
företag, hitta synergier med andra föreningar, nya inkomstkällor 

med mera. 


