
Valberedningens nomineringsförslag inför Årsmötet 2020,   
Årsta AIK Handboll! 
 
Till handbollssäsongen 2020/2021 presenterar vi stolt kandidaterna till styrelsen, ny 
valberedning samt efterlyser revisorer för Årsta AIK Handboll, inför årsbokslutet 2020/2021. 
 

De som nomineras till styrelsen för säsong 2020/2021 är: 

Till ordförandeposten Årsta AIK Handboll på 1 år nomineras:   

Per Bergman  Omval.  Ordförande säsongerna 2018/2019 och 2019/2020.  
 

Till övriga ledamöter i styrelsen  Årsta AIK Handboll nomineras: 

 
Tor Borg  Omval. Föreslås få förnyat förtroende på 1 år.  

Vice ordförande under 2019/2020 och ansvarade för kommunikation och 
hemsida. Har varit med i styrelsen sedan säsongen 2016/17  
 

Love Borup Olsson  Nyval på 1 år säsongen 2020/2021. 
    Tidigare spelat för Årsta AIK Handboll, aktiv handbollsspelare  
 
Jerry Johansson  Nyval på 2 år säsongerna 2020/2021 och 2021/2022 

Tränare FP2011 samt Damjuniorerna och är tidigare handbollsspelare 
 
Margareta Bogatir Studdert Nyval på 2 år säsongerna 2020/2021 och 2021/2022 

Tidigare handbollsspelare, dotter i bollskolan FP2014  
 

 
Följande personer har 1 år kvar på sitt mandat och sitter kvar säsongen 2020/2021: 

Henrik Bjurhem  Ansvar under säsongen 2019/2020 var värdegrunder. Fd ordförande 
Årsta AIK Handboll.  Dotter spelar med A-flickor och en dotter som spelar i 
F2010. 

 
Anders Malmström Ansvar under säsongen 2019/2020 var Café- och Sponsorsfrågor,  

tidigare materialansvarig för F2009. Dotter spelar med F2009. 
 
Eva Mogren  Ansvar under säsongen 2019/2020 var utbildningsfrågor. Tidigare av 

styrelsen adjungerad ledamot i styrelsen under säsong 2018/2019 och 
lagledare för och dotter som spelar med A-flickor 

 
 
Avgående styrelseledamöter som vi  tackar för mycket fin insats under tidigare säsong-/er 

Kirsi Siltala Kassör. Har varit med i styrelsen hela 4 säsonger. Kommer fortsatt vara 
engagerad i Herrjuniorerna. 

 
Lisa Blohm Sekreterare. Kommer fortsatt vara engagerad tränare i P2007, Kärrtorp. 
 
Siri Petersen Ansvar under 2019/2020 var Ungdomsstyrelsen, arrangemang och 

cuper. Spelar med Damjuniorerna 
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Nominerade till ny valberedning säsongen 2020/2021 är: 

Camilla Greuel  Nyval 1 år. Lagledare för F2006 
 
Erik Koskinen Nyval 1 år. Far till flicka i F2007 
 
Richard Jonsson Nyval 1 år. Spelare herrlaget 
 

Wanted: Valberedningen efterlyser nya revisorer för säsongen 2020/2021 

Årsta AIK Handboll omsätter årligen omkring 2 miljoner kronor, främsta intäkterna är bidrag och tränings- 
och medlemsavgifter. Föreningens kassör och anställda ekonom hjälper till att förse dig med de underlag 
du behöver. Din uppgift blir att granska att siffrorna ser ut att stämma med underlagen och att styrelsen följt 
verksamhetsplanen. Bokslutet 2020/2021 blir ditt att revidera. Slutrevision brukar ske i augusti varje år. 
 

Ordinarie revisor: 

Kanske du som är  ekonom eller ekonomiutbildad? Nyval/Omval 1 år  
 

Revisorssuppleant:  

Kanske du som är  ekonom eller ekonomiutbildad? Nyval 1 år.  
 

Du som stämmer in på beskrivningen, välkommen att och ringa/sms:a  

Lena Furusjö: 0739-28 77 08 eller Anders Stenman: 070-939 22 10.  

Hör av dig före den 24 september 2020.  

 

Vi var valberedningen inför säsongerna 18/19, 19/20 och 20/21 

Nu tackar vi för oss, för denna gång. Stort varmt tack för förtroendet!  
 

Anders Stenman, född 1968. Tränare för P14 Årsta 

AIK,  son och dotter som båda spelar handboll. Det 

bästa med Årsta AIK Handboll, är alla människor 

man får träffa och dela något man tycker om. 
Lena Furusjö, född 1974. Fd lagledare för F2009. 

Döttrar som spelar med A-flickor och F2009. Det 

bästa med Årsta AIK Handboll, härliga vänner och 

spännande handboll! En förening där alla får var 

med och får chans att utvecklas både på och utanför 

plan.  
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Årsta AIK Handbolls vänner: 

Vi valdes in till styrelsen inför säsong 19/20 och har ett år kvar på vårt mandat 
och sitter kvar även säsongen 20/21.  
 

Mitt namn är: Henrik Bjurhem 
Född år: 1975 
Varför Årsta AIK Handboll?: Gillade idén att alla får vara med och den 
goda stämningen i klubben.  
Bästa genomförda idé under säsong 19/20: Att vi fortsätter jobbar 
för utbildning av våra ledare samt att vi försökt göra det bästa av 
situationen under rådande pandemi. Trots olika budskap hela tiden 
tycker jag vi lyckats med att hålla igång träningar på ett bra sätt. 
Om jag får drömma fritt vill jag: Driva en foodtruck 
En bra ledare..: Är han/hon som ser till allas kvaliteter och utmaningar, 
skapar en delaktighet i laget för både den som bara vill spela handboll, 
bara för kul och den som vill utvecklas mer inom handbollen. 
Annars då/vad gör jag utanför styrelserummet?: Affärsansvarig på 
Bythjul.com ett företag som säljer däck och fälgar på nätet men en extra 

passion för design och utveckling av vårt eget fälgmärke OVM. Samt engagerar mig i mina 
barns idrottsutövande och leker kock framför spisen. 
 
 

Mitt namn är: Anders Malmström 
Född år: 1974 i Dalarna 
Varför Årsta AIK Handboll?: Min dotter började i bollskolan 2016 på 
den vägen är det. 
Bästa genomförda idé under säsong 19/20: Se nedan, Om jag får... 
Om jag får drömma fritt vill jag: Att vi får in många sponsorer till 
hösten och att kunna öppna vårat nya Årsta 2.0 café som vi har planer 
för! Men under rådande omständigheter så får vi se hur det blir med 
både sponsorer och café under hösten. 
En bra ledare för Årsta: Har bra värderingar och ser hela laget och 
inte bara en spelare, men ändå kan lyfta upp vissa spelare och 
samtidigt även jobbar mer med behövande spelare, tänker bredd och 

långsiktighet samt på alla sätt jobbar för en bra lagkänsla. 
Annars då/vad gör jag utanför styrelserummet?: Jag jobbar för en privat fastighetsägare där 
vi förvaltar ca 4000 lägh som vi själva äger och utökar med en löpande nyproduktion.Dagligen 
jobbar jag som Serviceelektriker och har ett administrativt ansvar för 6st Installation/ service-
elektriker.Samt även ett övergripande ansvar för alla elfrågor inom förvaltning och nyproduktion. 
 

Mitt namn är: Eva Mogren  
Född år: 1974 
Varför Årsta AIK Handboll?: För alla trevliga människor! 
Bästa genomförda idé under säsong 19/20: De nya projektledarna 
som ansvarar för att stötta ungdomsledarna i arbetet med bollskolan. 
Om jag får drömma fritt vill jag: Ha fler idrottshallar och tillräckligt 
med träningstider för Stockholms föreningar såväl som för 
spontanidrott. 
En bra ledare..: Är en god lyssnare och bra på att växla perspektiv. 
Annars då/vad gör jag utanför styrelserummet?: Jobbar som 
utredare inom funktionshinderfrågor.  
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Vi är nominerade till styrelsen – på nyval minst för säsongen 2020/2021 

 

Mitt namn är: Jerry Johansson 
Född år: 1973 
Bästa egenskap: Beskrivs av vänner som kreativ och drivande. 
Detta kan jag fila på: Att sakta ned ibland. 
Varför Årsta AIK Handboll?: Valet var inte mitt utan min dotters. Efter 
att ha provat handboll i skolan så kom hon hem och sa att hon ville böja 
spela. Vi hörde då av oss till de klubbar vi kunde hitta i närområdet (bor i 
Enskededalen). De vi till slut fick svar ifrån var Årsta AIK. På den vägen 
är det. 
Om jag får drömma fritt vill jag: att vi är lite hyggligare mot 
varandra. 
Person jag ser upp till: min hustru. 

Annars då?/Vad gör jag mer än tänker på handboll?: Hänger med familjen. Drömde 
som liten om att bli marinarkeolog, rockstjärna eller sjökapten men blev till slut projektledare 
istället. Är engagerad i utvecklingskommittén på distans i Clapton CFC, London. Sitter i 
styrelsen för Drottningskärs IF, stöttar Glasgow United FC och hejar på Bajen, älskar segling 
och läser gärna Sture Dahlström. 
 

 

Mitt namn är: Love Borup Olsson 
Född år: 1999 
Bästa egenskap: Ansvarsfull 
Detta kan jag fila på: Ödmjukhet 
Varför Årsta AIK Handboll?: Sedan man i yngre dagar började spela 
här så har hjärtat alltid slagit för Årsta och känns helt ett att komma 
tillbaka och bidra med kunskap.  
Om jag får drömma fritt vill jag: Börja studera och vandra inkaleden i 
Peru.  
Person jag ser upp till: Min morbror 
Annars då?/Vad gör jag mer än tänker på handboll? Jag jobbar på 

vardagarna och gillar att hänga på gym, med vänner och leta möbler till nya lägenheten.  
   

Mitt namn är: Margareta Studdert 
Född år: 1976 
Bästa egenskap: Omtänksam 
Detta kan jag fila på: Mitt temperament 
Varför Årsta AIK Handboll?: Det är en klubb med bra grundvärderingar. 
För mig är det viktigt, både på arbetsplatsen och på fritiden, att arbeta för 
jämlikhet och inkludering.  
Om jag får drömma fritt vill jag: Köpa ett hus i Australien och dela tiden 
mellan Sverige och min mans hemland. 
Person jag ser upp till: Alla som arbetar med barns skydd och rättigheter 
och organisationer så som Ecpat (mot sexuell exploatering av barn).  

Annars då?/Vad gör jag mer än tänker på handboll? Utöver arbete, familj och vänner – så 
gillar jag fotografering, fotobehandling och grafisk design. 
   

  



5 

Vi har fått förtroendet att bli omnominerade: 

 

Mitt namn är: Per Bergman 
Född år: 1962 
Varför Årsta AIK Handboll?: Tor Borg ”lurade” mig till Årsta.  
Har annars ett brinnande handbollsintresse. Har varit aktiv tidigare. 
Bästa genomförda idé under min tid i styrelsen: Möjliggjort Dam- 
och herrsatsningen, även Parasportsatsningen. 
Om jag får drömma fritt vill jag: få fler föräldrar engagerade. 
Bästa ledaregenskapen? Lyhörd 
Annars då/vad gör jag utanför styrelserummet?: Tillbringar 
mycket tid på lantstället med familjen. Sitter i ett antal styrelser för 
”Start- up” bolag som tar tid.  
 

 

Mitt namn är: Tor Borg 
Född år : 1968 
Varför Årsta Handboll: Har haft tre barn som varit aktiva i 
föreningen, när de gick vidare så blev jag kvar. 
Bästa genomförda idé under min tid i styrelsen: Mest stolt är 
jag över att vi lyckats behålla så många av de äldre ungdomarna i 
föreningen. Men bästa enskilda idén är nog det pågående bytet av 
administrationssystem från Idrott-on-line till Sportadmin. 
Om jag får drömma fritt: Då är Årsta Handboll snart den största 
handbollsföreningen i Stockholm, med de bästa tränarna och plats 
för både elitsatsningar, breddspel och en massa andra roliga 
handbollsaktiviteter för både unga och gamla. 

Bästa ledaregenskaper: Tänker långsiktigt. 
Vad gör jag utanför styrelserummet: Analyserar bostads-, fastighets- och 
finansmarknader och försöker hålla ordning på fyra tonårssöner och deras mamma. 
 

 

..Vilket trevlig gäng!  Jag vill också pröva på styrelsearbete! Eller kan man 

bidra genom att vara med i en arbetsgrupp? – Så kul!  Såklart, både och är 

möjligt. Mejla och berätta lite om dig själv till: styrelsen@arstahandboll.se eller 

kansli@arstahandboll.se så kontaktar vi eller valberedningen (enligt nedan) dig! 
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Vi är nominerade att sitta med i valberedningen säsong 20/21. 

 

Mitt namn är: Camilla Greuel 

Min koppling till Årsta AIK Handboll: Min dotter, Felicia Greuel, 

spelar i F06 och min man, Benny Andersson, tränar samma lag. 

Bästa handbollsminne: När Hammarby mötte Barcelona på 

Globen. Vår dotter låg i vagnen och sov och hela Globen kokade. 

 

 

 

Mitt namn är: Richard Jonsson 

Ålder: 36 

Min koppling till Årsta AIK Handboll: Har spelat i Årstas 

seniorlag i drygt 10 år. 

Bästa handbollsminne: När vi vann division 4 med herrarna! 

 

 

 

 

 

Mitt namn är: Erik Koskinen 

Ålder: 52 

Min koppling till Årsta AIK Handboll: Pappa till Fanny Koskinen 

i Årsta F07 Sjöstan. 

Bästa handbollsminne: Första gången tjejerna vann Irstablixten 

för ett par år sedan, hela sammanhållningen bland tjejerna, 

ledarna och föräldrarna skapar bästa minnen eftersom! 
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Vår mandatperiod i styrelsen är slut för denna gång och vi tack för oss!  

 

Mitt namn är: Kirsi Siltala 
Född år: 1973 
Varför Årsta AIK Handboll?: Värdegrund jag kan stå för. 
Bästa ledaregenskapen? Rättvis, arbetsam och lojal 
Annars då/vad gör jag nu utanför styrelserummet?: 
Fortsätter jobba med Årstas Herrjuniorer 
 

 

Mitt namn är: Lisa Blohm 
Född år: 1972 
Varför Årsta AIK Handboll?: Från början en slump, yngste sonen 
hade lockats av handboll vid skolhandboll med Årsta. Och jag själv, 
som spelade till gymnasiet, blev förstås glad över valet. Men det har 
varit lätt att stanna i en klubb som tar på allvar att alla ska kunna hålla 
på och utvecklas inom handboll. Det finns en drivkraft framåt och vilja 
till utveckling av både föreningen, spelarna och ledarna. 
Bästa genomförda idé under min tid i styrelsen: Kan inte slå 
mig för bröstet för en egen idé. Men den strukturerade satsningen på 
utbildning tror jag är viktig, både på tränare och den nya 
målvaktsutbildningen. Sedan hoppas jag att övergången till ett nytt 
administrativt system blir ett lyft. Det har vi lagt ned en del jobb på och 

jag märker redan att det underlättar för mig som ledare – nu hoppas jag att föräldrar och spelare 
verkligen använder det. Då kan kansli och ledare fokusera mer på andra saker och mindre på 
administration och påminnelser. 
Om jag får drömma fritt vill jag: Att vi får en riktigt fin handbollshall i Kärrtorpstrakten i närtid. Det 
skulle göra våra förutsättningar att locka och behålla barn och ungdomar längs linje 17 så 
mycket bättre. Och att Årsta på sikt får spelare som räcker till två lag per åldersgrupp i seriespel, 
hela vägen upp. Med utrymme både för dem som vill satsa hårt på handboll - och dem som vill 
fortsätta spela men mest för att hålla igång. 
Bästa ledaregenskapen? Att behandla alla jämlikt i en grupp, men utifrån deras olika 
förutsättningar. Jag tycker fortfarande att det för ofta glöms att barn utvecklas i olika takt och att 
alla individer fungerar olika, på så många plan. Det betyder inte att man inte ska ställa krav. 
Annars då/vad gör jag nu utanför styrelserummet: Jag är journalist och har just börjat 
som chefredaktör för en tidning. Och så kollar jag en hel del på mina barns idrottande och tävlar 
själv ibland i ordspelet Scrabble.  

 
 
Mitt namn är: Siri Petersen 
Född år: 2004 
Varför Årsta AIK Handboll?: Nära, bra gemenskap och många bra 
tränare. 
Om jag får drömma fritt vill jag: Bli något inom handbollen.  
Bästa ledaregenskapen? Jag är organiserad och gillar att driva 
framåt samt hjälpa andra. 
 


