Valberedningens förslag till Svenska Skridskoförbundets styrelse för perioden 2019-2021
Valberedningen har till uppgift att på ett opartiskt sätt föreslå kandidater som är lämpade att företräda svensk skridsko
i förbundsstyrelsen.
Inför årsmötet i april står ordförande och hela styrelsen för omval. I år har sittande ordförande avböjt vidare uppdrag.
Vi har från valberedningen efterfrågat nomineringsförslag från våra föreningar och utifrån dessa förslag tillsammans
med befintliga ledamöter försökt få fram en bra mix. Förslaget vi väljer att lägga fram är en grupp vi tror kommer kunna
arbeta bra tillsammans och som kan komplettera varandra. Vi har tagit hänsyn till föreslagna personers erfarenheter,
bakgrund och sysselsättning för att få en bredd av olika kompetenser och erfarenheter. Vi har eftersträvat en jämn
fördelning mellan kön, ålder och representation av förbundets olika idrotter. Vi har också försökt skapa en mix av
personer med intresse och kompetens inom både bredd- och elitidrott. Vi har dessutom jobbat för att få en geografisk
spridning på kandidaterna.
Som ordförande väljer vi att föreslå Maurine Filip. Maurine har suttit i skridskoförbundets styrelse den gångna
mandatperioden och har utöver det lång erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsrörelsen, senast som ordförande för
Stockholm roller derby. Förbundets tidigare ordförande Mikael Eriksson har valt att inte kandidera igen. I dialog med
valberedningen har han däremot tackat ja till att sitta kvar som ledamot och stötta Maurine i hennes ordföranderoll.

Valberedningens förslag:
Ordförande:

Nyval av Maurine Filip
Kort fakta: 29 år, Maurine Filip, arbetar som legitimerad psykolog inom primärvården samt som
idrotts- och organisations psykolog i eget företag. Är aktiv utövare samt domare inom roller
derby sedan 2012. Har fem års erfarenhet i positioner som förtroendevald, som ledamot och
ordförande i två idrottsföreningar, samt ledamot i skridskoförbundets styrelse de senaste två
åren. Huvudsakligt fokus är utveckling av processer och arbetssätt för att främja skridskoåkning
och hälsa på lång sikt.

Ledamöter:

Omval av –
Daniel Cabelduc
Kort fakta: 49 år, bor i Segersäng, gift med tre barn. Arbetar som chef inom hälso-och sjukvård på
Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildad specialistsjuksköterska inom intensivvård.
Ledamot i befintlig styrelse sedan många år, vice ordförande och ordförande i elit- och
utvecklingskommittén. Fd aktiv inom longtrack, slutade 2001. Sedan 2004 ISU referee, dömt två
olympiska spel och siktar mot ett tredje. Sedan 2016 en av utbildningsansvariga för
skiljedomarutbildning internationellt för ISU.
Fredrik Decker
Kort fakta: 57 år, styrelseledamot i Södermalms IK. Har två barn varav den ena håller på med
skridsko. Har kontakt främst med longtrack och shorttrack, men även med inlines och långfärd.
En av de drivande bakom Short Track i Mälardalen. Arbetar för att utöka och förbättra
samarbetet mellan klubbarna. Har ett brinnande intresse för material och anläggningar. Är
egenföretagare i fastighetsbranschen, ekonom i botten och har lång erfarenhet från strategisk
marknadsföring och IT.
Mikael Eriksson
Kort fakta: Mikael har suttit fyra år i svenska skridskoförbundets styrelse varav de senaste två
åren som ordförande. Han har tidigare varit styrelseledamot och ledare i IF Thor. Han har en
egen idrottsbakgrund främst inom simsport, där han också haft styrelseengagemang på
föreningsnivå. Mikael arbetar sedan många år inom den svenska utrikesförvaltningen och är idag

Sveriges ambassadör i Estland. Han har tidigare varit placerad i Frankrike, Belgien, Kanada och
Azerbajdzjan. Mikael är ledamot av kungliga krigsvetenskapsakademin.
Nyval av –
Malhin Wiggur
Kort fakta: 38 år, bor med partner och 10-årig son i Norrköping. Utbildad lärare inom
specialpedagogik men arbetar som stödpedagog på daglig verksamhet under tjänstledighet från
Arbetsförmedlingen. Särskilt intresse för delaktighet, mångfald och ungdomsidrott. Har spelat
roller derby i snart fyra år, idag spelar hon med Norrköping roller derbys A-lag samt är aktiv som
domare. Har dessutom varit ordförande i Norrköping Roller Derby sedan 2017, har grundat och
varit med i styrelsen för en dansförening och varit med i styrelse i studentförening.
Nyval av –
Eva Lagrange
Kort fakta: Fyller 26 år den 17e april och bor i Umeå/ Sundsvall. Har tävlat i skridsko på
internationell nivå och relativt nyligen lagt ner sin egen satsning. Har främst satsat på long track
men egentligen tyckt att skridsko marathon är roligare. Jobbar numera som läkare/ doktorand på
Norrlands Universitetssjukhus.
Nyval av –
Magnus Axelsson
Kort fakta: 49 år och bor i Kumla, har två söner varav en tävlar på skridskor den andra spelar
handboll. Har de senaste 22 åren varit tränare i SK Winner och dess aktiva.
Är ägare och VD på AMAX konsult AB, ett konsultföretag inom fastighetsbranschen med 12st
anställda idag. Har varit aktiv inom skridskon sedan 70talet. Har tävlat inom tre av förbundets
discipliner, Hastighet, Short Track, Inline. Haft olika tränar och ledare funktioner inom förbundet
de senaste 12åren. Har de senaste 17åren arrangerat resan till svensk skridskos mest omtyckta
tävling Viking Race Heerenveen.
Nyval av –
Jonas Schön
Kort fakta: 50 år, Stockholm. Elitaktiv i long track på 90-talet. Deltog bl a vid OS i Albertville och
Lillehammer. Tävlade för SK Pollux i Västerås. Efter den egna aktiva perioden tränare på
skridskogymnasiet i Eskilstuna, för juniorlandslaget och under säsongen 2002-03 förbundskapten
för landslaget. Därefter i två perioder ledamot av elitrådet. De senaste åren styrelseledamot i
Stockholm Speedskaters och junior- och ungdomstränare i Södermalms IK. Civilingenjör och
arbetar som produktägare i IT-branschen.
Nyval av –
Annika Pihl
Kort fakta: 53 år, Arbetar som verksamhetschef på Ystad ridklubb. Är också diplomerad ridlärare
och Internationell hoppdomare i hästhoppning. Dömer nu, 3-7 april Världscupfinalen i Göteborg.
Sitter i SK Skrinnarens styrelse sedan 2012. Har en son som varit aktiv i SK Skrinnaren men som
nu har ett uppehåll på grund av studier. Hennes bakgrund och erfarenheter från en annan idrott
är positiv för styrelsens kommande arbete.

Revisorer:

Omval av –
Thomas Kleverman,
Åke Pettersson.

Revisorsuppleant:

Nyval av –
Felicia Krusell
Kort fakta: Auktoriserad revisor med sex års erfarenhet från revision. Arbetar på RSM
Stockholm AB med revision av aktiebolag men även av ett flertal föreningar, stiftelser och
bostadsrättsföreningar. Bosatt i Österåkers kommun. Har inte tagit tag i det ännu, men skulle
gärna vilja lära mig åka långfärdsskridskor.

Övriga nominerade:
Gisle Tverland
Matt Richardson
Svedala 2019-04-03
Valberedningen bestående av Daniel Jansson, Mia Folke och Elin Sundling

