
Valberedningens förslag  
 

Valberedningen har under 2017, med något enstaka undantag, närvarat vid samtliga av föreningsstyrelsens 

möten och följt dess arbete på nära håll. Vår uppfattning är att styrelsearbetet överlag fungerat väl. Föreningen 

mår fortsatt bra både ekonomiskt och organisatoriskt och går in i 2018 med goda förutsättningar. Det kommande 

året väntar bland annat en nyinvigning av Hammarby IP, som efter omfattande ombyggnationer står redo för den 

damallsvenska säsongspremiären. Även processen med att bygga ett nytt klubbhus på Årsta IP går in i sitt 

avslutande skede, vilket varit ett prioriterat projekt för styrelsen i Hammarby IF FF den gångna mandatperioden. 

 

Vad gäller det av föreningen majoritetsägda Hammarby Fotboll AB har en till stora delar ny sportslig ledning 

tillsatts under 2017. Nu är siktet inställt mot att skörda framgångar på planen, likväl som ekonomiskt och 

publikt. Inte minst med hjälp av en utökad hemmaklack i tre delar, vilket årsmötet ålade föreningsstyrelsen att 

verka för under 2017. 

 

Valberedningen har fört en dialog med samtliga ledamöter i Hammarby IF FF kring en fortsättning i styrelsen. 

Suppleanten Mattias Fri har beslutat sig för att inte ställa upp för omval, och vi tackar honom för hans insatser 

för föreningen.  

 

 

Förslaget till Hammarby IF Fotbollförenings styrelse 2018-03-13: 

Richard von Yxkull (omval) föreslås som ordförande i föreningen med ett års mandatperiod, dvs till årsmötet 

2019. 

 

Wayne Seretis (omval), Patrik Niklasson (omval) och Hans Eskilsson (omval) föreslås till val som ordinarie 

ledamöter med två års mandatperiod, dvs till årsmötet 2020. 

 

Maria Lindberg (nyval) och Omar Berger (omval) föreslås som suppleanter med ett års mandatperiod, dvs till 

årsmötet 2019. 

 

Maria Östberg-Svanelind, Fia Michelsson och Peter Granström fortsätter som ordinarie ledamöter med ett år 

kvar på sina mandatperioder, dvs till årsmötet 2019. 

 

Björn Ekblom ingår också i styrelsen som ständig hedersledamot, dock utan rösträtt. 

 

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer: 

Josefine Fors (omval)  

Peter Ek (omval)  

 

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:  

Mattias Kjellman (omval)  

Daniel Forsgren (omval)  

 

 

 

Valberedningen  

 

Tommy Seidefors, ordförande 

Jobbar med marknadsföring, tidigare styrelsemedlem i Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB. 

 

Wille Ahnberg 

Lagläkare för Hammarby bandy. 

 

David B Larsson 

Verksamhetsansvarig för stiftelse med inriktning på integration genom fotboll. 

 


