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Till samtliga föreningar

Valberedningens förslag
Härmed får vi på valberedningens uppdrag meddela att valberedningen vid sitt sammanträde 202101-20 beslutade föreslå årsmötet
att

för en tid av ett år omval av Lars Ekholmer som distriktsordförande, tillika styrelsens
ordförande för en tid av ett år

att

för en tid av två år som styrelseledamot omval av Jonas Olsson och Emma Svensson

att

för en tid av två år som styrelseledamot nyval av Elin Rennerfelt

Elin Rennerfelt – 52 år
Gift med Ola, bor i Nacka med våra tre barn
Jag visste inte ens om att fotboll fanns fram till 1978 då min kompis tog med mig till
Löftadalens IF. Sedan den dagen är jag fast. Åsa IF, IFK Fjärås samt Hallandslaget tog min
tid fram till samtalet från Jitex 1988. Tyvärr drog jag korsbandet under första säsongen
men fick ett SM-tecken i Hallsvenskan 1989. Knäoperationen blev aldrig riktigt bra och jag
tvingades lägga skorna på hyllan. Träningsviljan har dock bestått, en klassiker, ett
maraton, några Vasalopp har nu övergått i tennis och padel varvat med löpning och andra
motionsformer.
När familjen flyttade till Denver inleddes min tränarkarriär för såväl vanlig fotboll men
även för 3v3, en relativt etablerad och rolig spelform i USA för främst barn och ungdomar.
Tillbaka i Sverige har jag verkat som assisterande tränare för ett F17-lag i Boo FF, en resa
som vi krönte med final i Gothia Cup 2019. F n är jag ledare i futsal för damer och
damjuniorer i Sickla IF parallellt som jag lägger ytterligare teori till mina praktiska
kunskaper genom tränarutbildning B.
Jag är utbildad ekonom och har jobbat i många olika roller; marknadschef, försäljningschef
och projektledare. Jag har, i mitt yrkesmässiga liv, alltid varit tacksam för det som
fotbollen har lärt mig om ledarskap, samspel och gemensamma värderingar och
målsättning.
I Jitex folder med spelarprofiler stod det att jag var ALLROUND. Jag minns att jag var lite
sur över det, men har insett att alla lag, arbetsplatser och styrelser behöver en spelare
som är allround. Någon som är prestigelös och gör det som behövs. Jag hittar lätt energi
och motivation i olika frågor och utmaningar och jag ser fram emot att göra nytta för
Stockholmsfotbollen där det bäst behövs.

att

för en tid av ett år som revisor föreslå omval av Stefan Norell och Mikael Hoffsten

att

för en tid av ett år som revisorssuppleant föreslå omval av Josefin Fors och William
Stannervik
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