
 
 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Södertälje Simsällskap årsmöte den 11 April 

2018. 

Valberedningen inledde sitt arbete inför den kommande stämman under hösten 2017. 

Medlemmar fick möjlighet att inkomma med nomineringar av kandidater. 

Utöver detta har valberedningen träffats internt vid flera tillfällen för att diskutera hur styrelsen 

lämpligen bör formeras. Valberedningen har även träffat nuvarande styrelseledamöter under ett möte. 

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid det ordinarie årsmötet den 11 April 2018 

föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret: 

Antal styrelseledamöter 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av ett (1) ordförande samt sex (6) ledamöter och två (2) 

suppleanter. 

 

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Ordförande: 

Val av ordförande för en period av ett (1) år: Johan Cyréus 

Styrelseledamöter 3 st för en period av 2 år: 

Annica Lööw 2 år – nyval, tidigare suppleant 

Anna Flink 2 år – omval 

Magnus Bornevi 2 år – nyval 

 

Följande ledmöter har 1 år kvar på sitt mandat: 

Johanna Hamra 1 år - kvar  

ZsuZsa Martines 1 år - kvar 

Jan Blomgren 1 år - kvar 

 

Suppleant för en period av ett (1) år: 

Ulf Hedin 1 år - ny 

Fernando Huerta 1 år - ny 

 

Val av revisorer för en tid av ett (1) år: 

Auktoriserade revisorn Maria Carlstedt. 

 



Valberedningen i Södertälje Simsällskap för en tid av ett (1) år: 

Frank Seeliger, Södertälje Simsällskap (Ordförande) – till förfogande att fortsätta 

Ronny Oltner, Södertälje Simsällskap (Ledamot) – till förfogande att fortsätta 

Tina Hammarström – ny ledamot i valberedningen 

 

 

 

Presentation av nya medlemmar till styrelsen 

 

Magnus Bornevi 

Jag är 55 år, gift med Pia. Bor i Stockholm och Södertälje. Arbetar på Danske Bank som ansvarig för 

en avdelning som jobbar med medelstora bolag samt svenska bolag som har utländska ägare. Medlem 

i SSS sedan 1973. Representerat SSS i SM och JSM sammanhang mellan 1979 och 1981. Slutade 

aktivt efter kortbane SM 1981. Återupptog simningen igen 1999 som Masters simmare.  

Ser fram emot att få bidra till en förening som förutom att stora satsningar görs inom elitsimning, 

dessutom har en bredd i verksamheten som är av betydelse för alla som bor i Södertälje med omnejd. 

 

Ulf Hedin 

Ulf Hedin, 60 år, bor i Rönninge, jobbar på Karolinska, tränar sedan 8 år i Mastersgruppen oftast 3 

gånger i veckan, just nu med sikte på Vansbro 10K. Simintresse sedan barnbalja i Sundsvall med 

Farfar som simmade med Arne Borg. Aktiv till 20 årsåldern och därefter några år som tränare och 

ledare. För 15 år sedan verksam i Botkyrka Rönninge SS som styrelseledamot och ordförande. Brinner 

för simning och ser detta som en chans att bidra till fortsatt utveckling av simsporten i Södertälje.  

 

Fernando Huerta 

Researcher / Project Leader (RISE Surface, Process and Formulation). 

Sports: 

-Handball (1980-1998): All categories including one year on Elite division in Spain (Club de 

Balonmano Helados Alacant, Alicante). 

 

-Triathlon (2000-2015): Strongest leg: cycling, Weakest leg: swimming,  

First triathlon race: Triatlon de Cullera 2001 (Valencia, Spain); Sprint distance  

First Ironman race: Frankfurt Ironman 2002 

Total Ironman races: 9 (Frankfurt 2002, 2005; Zurich 2003; Lanzarote 2004; Kalmar 2004, 2005, 

2010), Wisconsin (2006) Best result in an IM race: Kalmar 2005 (09:58:04), 3rd best time in my age-

group (Swedish long distance championship) Best result in triathlon: Sala Silverman 2005, half 

ironman distance (4:36:52, 3rd place in my age-group). 

-Swimming (2017-): Joined SSS Masters group. 

Sports-related jobs: 

2016 (1 semester): Idrott lärare at Johan Movinger Gymnasium (Solna, Stockholm). 

From 2017: Handball coach at Tumba IFK, F07 responsible 

 

Personal Skills and Other Merits 



- Excellent lecturer, I am considered as a good speaker and my presentations (domestic and 

international) are always recognized and appreciated. 

- Multicultural background and experience working within international scientific groups. - Web 

designer (www.chemnotia.com), active member of the international scientific community and 

scientific blogger (see www.inoutscience.com). 

- Languages; (Fluent writing/speaking) Spanish, English and Swedish. 

- Legitimated swimming official (Svenska Simförbundet). 

 


