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21 § Förslagsrätt Föreningar får senast åtta veckor före mötet till valberedningen 

avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 11 §. 

Valberedningen skall senast fyra veckor före mötet tillställa röstberättigade 

föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. 

Valberedningens förslag till Förbundsstyrelsen 
Ordförande – Kristian Elisson.  Val på 1 år 

Ledamot – Martin Söderberg. Omval för 2 år  

Ledamot – Helena Lindeen. Nyval 2 år  

Ledamot – Angelo Törnblom Welander. Nyval 2 år  

Ledamot – Charlotta Uhler von Arnold. Nyval 2 år  

Ledamot – Lars Samuelsson. Fyllnadsval på 1 år  

Ledamot – Erika Wiman Snäll. Fyllnadsval 1 år  

Suppleant – Patrick Mesterton. Nyval 1 år  

Suppleant – Stefan Gustafsson. Nyval 1 år  

 

Ledamot – Thomas Ahlberg – 1 år kvar. – Landslag, VU  

Ledamot – Henric Hedberg – 1 år kvar. – Jämställdhet, integration och mångfald 

 

Övriga kandidater och förslagna namn som tackat ja till en plats i Förbundsstyrelsen: 
Joan Travessett – Ledamot 

Andreas Östlund – Ledamot/Suppleant 

Conny Eklund – Ledamot 

Ulric Jansson – Ordförande 

 

Valberedningen har försökt nå RF:s mål gällande könsfördelning samt geografisk spridning i styrelsen. 

Vi har förutom presenterade personer vidtalat ytterligare personer som av olika anledningar tackat 

nej till att kandidera till en post i förbundsstyrelsen. 

 

Valberedningen 
Ordf Artur Karlsson – Marika Holm – Emma Svensson 
Frågor eller nomineringar? Maila till valberedningen: valberedning@amerikanskfotboll.com 

 

mailto:valberedning@amerikanskfotboll.com
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Presentation av förslagna ledamöter och suppleanter: 

Charlotta Uhler von Arnold 
51 år och bor i Stockholm. Charlotta jobbar idag främst som Familjeterapeut/Familjebehandlare och 

samtalsterapeut/coach. Samt som konsult riktad mot näringslivet för ledningsgrupps, organisations- 

och styrelseutveckling. Charlotta har ingen koppling till Amerikanska Fotbollsföreningen. Däremot 

har hon mer än 20 års erfarenhet av att arbete med styrelser, ledningsgrupper, och som senior 

projektledare. På både beställar- och utförarsidan i näringslivet, stiftelser och ideella föreningar. 

Charlotta har stor hjälp av sin bakgrund som entreprenör och studier samt arbete i journalistik och 

kommunikationsprocesser. Charlotta jobbar också som Mentor. 

Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Kommunikation, Bidrag 

- " Mitt fotbollsintresse väcktes under min tid i USA, där jag bott, studerat och arbetat. Att engagera 

sig ideellt är också för mig något jag gärna gör. Det är kul men självklart också en hel del jobb och 

ansvar. Att tacka ja till en nominering innebär för mig att ta det ansvaret. Jag gillar att arbeta med 

styrelseutveckling och kommunikation. Jag tror på att en lagidrott som Football’s stora värde och 

utvecklingsmöjlighet. Jag har även en ”inre” säljare och bra kontakter i näringslivet, vilket är en fördel 

när man jagar bidrag eller sponsorer”. Charlotta 

 

Helena Lindeen 
40år och bor i Stockholm. Helena jobbar som mental coach. Men även med massage, och yinyoga. 
Helena har koppling till Stockholm Mean Machines.  
Helena är damspelare och domare samt har en son i U17.  
Helena är även aktiv inom styrkelyftförbundet sen 2004, tävlande, domare och även ledamot på 
distriktsnivå. 
 

Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Utbildning, RF strategi 2025. 
 

- " Jag brinner för utbildning. Jag tar med mig erfarenheter från olika synvinklar, som mamma, 
spelare, domare och även ut ifrån mitt arbete. Att jag kommer från ett annat special specialförbund 

som har vuxit är också en väldigt bra erfarenhet”. Helena 
 

Stefan Gustafsson 
52 år och bor i Karlstad. Stefan är VD ColudPro. 
Stefan har koppling till Karlstad Crusaders. 
Stefan har varit engagerad i Crusaders i olika roller sedan hans son började spela för ca 10år sedan. 
Har under de senaste 15 åren arbetat i ledande position allt från CEO till CIO i stora företag som 
Comhem Boxer MrGreen Elon group Nintech mm. 

 
Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Superserien, Bredd 
 

- ”Vill vara med och utveckla sporten i hela landet. Hjälpa till och skapa förtroende i distrikt och 
klubblag.” Stefan 
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Erika Wiman Snäll 
44 år och bor i Norrköping. Erika är journalist och jobbar som redigerare på NTM AB. 
Erika är ordförande i Norrköping Panthers. 
Diverse tidigare föreningsuppdrag, exempelvis sekreterare och sedermera kassör i 
Diabetesföreningen i KAK, sekreterare i Anglo-Swedish society of Norrköping, medgrundare i 
Invitationsdepartementet Norrköping och sedan 2104 ordförande i Norrköping Panthers AFF. 
Drivande bakom att flaggfotbollen kom in i SM-veckan 2016 och den som var lokalt ansvarig för 
arrangemanget. Ingår i arbetsgruppen för SM-veckan 2017. Ingår i landslagsstaben för 
flaggfotbollslandslaget där hennes roll är att koordinera och organisera läger och resor. 
 

Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Flaggfotboll 
 

-”Jag vill fortsätta utveckla flaggfotbollen och dess medverkan i SM-veckan och jag brinner även för 
demokratifrågor” Erika 

 

Lars Samuelsson 
28 år och bor i Stockholm. Lars jobbar på Stockholmsidrotten. 
Lars har ingen koppling till någon amerikansk fotbollsförening. 
Lars har examen från tränarprogrammet på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Lars har stor 
erfarenhet bland annat styrelseledamot Foc Farsta Hockey, tränare Foc Farsta Hockey, ledamot 
Stockholms Ishockeyförbunds anläggningskommitté och som ungdomsdomare Ishockey. 
 

Förslag på arbetsområden i förbundsstyrelsen: Barn- och ungdomsidrottsfrågor, Strategi 2025 
 
-”Jag är väl insatt i RF's strategi 2025 för bland annat idrottslyft och har ett starkt nätverk inom andra 

idrotter som har liknande utmaningar där jag kan plocka goda exempel på olika strategier” Lars 
 

Fortsatt tidsschema inför mötet 22 april 
Senast 22/3 VB kommunicerar med de i FS som är uppe för omval 

(14 Veckor före årsmötet, ska VB tillfråga ja/nej för de som är uppe för omval) 

Senast 26/3 VB skickar ut informationen gällande omval i FS till distrikten 

(12 Veckor före, ska VB meddela D, vilka som avgår och avböjt återval) 

Senast 2/4 Distrikten kan lämna in nomineringar till VB 

(Senast 8 Veckor före mötet, kan D lämna förslag på personer) 

Senast 16/4 VBs förslag är klart för publicering 

(4 veckor innan årsmötet ska VB lämna sitt förslag till D samt lista på samtliga nomineringar) 

Extra förbundsmöte  
Lördag 22 April 13.00-15.00 
Idrottens Hus, Skanstull 
 

 

 


