Valberedningen SkåneSim
Inför årsmötet den 17 mars 2018 i Malmö.
Valberedningen lägger fram följande förslag:

Ordförande
Avgående Bertil Ek (har avsagt sig omval på grund av hälsoskäl)
Förslag: Helena Waldo för en period av ett år

Ledamöter
Valda till årsmötet 2019: Nils-Håkan Algotsson, Elizabeth Karlsson, John Westergren
Avgående ledamöter vid årsmötet 2018. Samtliga har förklarat att de inte står till förfogande för
kommande period. Therése Ahlberg, Bo Ekström, Mats Möller, Roland Olsson

Förslag
Nyval för en period om två år:
Max Andersson
Isabel Heed
Lillian Johansson
Anders Wrenne

Fyllnadsval för en period om ett år (Helena Waldos plats)
Jessica Nordefell

Revisorer
Revisorer väljs för ett år i taget. Förslaget är omval av både ordinarie revisor och revisorssuppleant.
Ordinarie revisor

Revisorssuppleant

Lenny Persson
Auktoriserad revisor, Partner
Baker Tilly MLT

Jimmy Do
Auktoriserad revisor, Partner
Baker Tilly MLT

Presentation av de nya nominerade
Helena Waldo

Helena har den bredd i kompetens i utbildning, yrkes- och föreningsliv som krävs för att vara
ordförande i SkåneSim. Helena har dessutom det omdöme och lugn samt mognad och saklighet som
krävs och gör henne lämpad att leda en organisation som SkåneSim.
Helena är distriktssköterska med vidareutbildning och arbetar som skolsköterska i Malmö. Helena
har bl a ledarskap och organisationsutveckling i sin utbildning.
Helena har från yrkeslivet erfarenhet av personalledningsansvar och är förtrogen med
arbetsmiljöfrågor. Helena har och har haft styrelseuppdrag i andra ekonomiska och ideella föreningar
än inom simidrotten.
Helena är klärk och Skånefunktionär och utbildar funktionärer. Hon är ”simmarmamma” sedan 15 år
tillbaka och hon har varit medlem i Ronneby simsällskap och därefter medlem och aktiv i Karlskrona
Simsällskap innan hon flyttade till Skåne och blev medlem i Simklubben Poseidon.
Helena är styrelseledamot i SkåneSim och ledamot av Tävlingskommittén.
Helena är 45 år.

Max Andersson

Max har den bredd i kompetens inom simidrotten och erfarenhet av kommunikation, vilket gör att
Max väl fyller kraven för att vara styrelseledamot i SkåneSim.
Max kommer att vara färdig med sina studier till sjuksköterska vid årsskiftet. Max har bl a
ämnesområdet ”Genusperspektiv” i sin utbildning. När studierna medger arbetar han som
undersköterska på SUS i Malmö.
Max är f d tävlingssimmare och har all den utbildning genom Simförbundet som varit möjlig för
honom att genomgå. Han är och har varit tränare sedan flera år.
Max är klärk och Skånefunktionär samt ledamot av Tävlingskommittén, där han arbetar med
tävlingssanktioneringar, utbildningsmaterial och som kurslärare för funktionärer.
Max är styrelseledamot och sekreterare i Simklubben Poseidon.
Max är 21 år.

Isabel Heed

Isabel har all den utbildning inom simning på alla nivåer som kan tänkas stå till buds och motsvarar
mer än väl vad som krävs av en styrelseledamot i SkåneSim.
Isabel har genomgått så många av Simförbundets utbildningar som varit möjliga för henne och har
kandidatexamen i idrottsvetenskap. Hon har varit tränare för såväl ungdoms-, junior-, samt
seniorlandslag vid läger och mästerskap såsom NUM, NJM, EJM, EM och VM samt tränat simmare
som deltagit i OS.
Isabel har varit förbundskapten för paralandslaget under en period.
Isabel har varit tävlingssimmare i Poseidon. Hon har arbetat som tränare i ett antal svenska
simföreningar, senast som elittränare och barntränare samt ansvarig för vuxenverksamheten i
Helsingborgs Simsällskap.
Isabel vidgar sina vyer ytterligare och studerar nu till trädgårdsingenjör vid Lantbruksuniversitetet i
Alnarp.
Isabel är medlem i Simklubben Lödde.
Isabel är 36 år.

Lillian Johansson

Lillian har de yrkesmässiga erfarenheterna och den bredd i kunskap inom simidrotten som gör henne
till en kompetent styrelseledamot.
Lillian arbetar i dag på Höganäs Sportcenter som simskolelärare och badvakt. Lillian är huvudtränare,
coach för master och ansvarig för allsimskola i Klippans Simsällskap.
Hon är babysiminstruktör, simlärare SLS, simlinjen SA och SI
Lillian är Skånefunktionär och har varit styrelseledamot i Klippans Simsällskap.
Lillian är medlem i Klippans Simsällskap.
Lillian är 42 år.

Anders Wrenne

Anders har den bredd i kompetens i utbildning, yrkes- och föreningsliv som mer än väl krävs för att
vara styrelseledamot i SkåneSim.
Anders är civilekonom och arbetar som universitetsadjunkt i Industriell Ekonomi vid Blekinge
Tekniska Högskola.
Anders har varit såväl styrelseordförande som sekreterare i andra idrottsföreningar samt ledamot i
politiska nämnder och kommittéer.
Anders är simmarpappa till en son. och har varit engagerad i simsektionen i Ronneby Simsällskap i
styrelsen som kassör.
Anders är medlem i Karlskrona Simsällskap.
Anders är 43 år.

Jessica Nordefell

Jessica har all den utbildning och bredd inom simverksamheten samt övrig kompetens som krävs för
att vara styrelseledamot i SkåneSim.
Jessica är civilekonom och förutom simningen ägnar hon sig åt eget bolag.
Jessica arbetar som kursledare för SkåneSim samt som verksamhetsansvarig i Vellinge Näsets
Simklubb. Jessica är licensierad simpedagog/tränare för barn samt licensierad tränare för ungdom.
Jessica har varit tävlingssimmare och vunnit några SM-medaljer. Hon avslutade sin simmarkarriär
med collegestudier i USA.
Jessica är medlem i Vellinge-Näsets Simklubb.
Jessica är 48 år.

