Kungsbacka 2021-06-07

Till HIF:s medlemmar

VAL TILL HANHALS IF:s STYRELSE 2021-2022
Hanhals IF:s valberedning har tillsammans med föreningens medlemmar nominerat följande kandidater styrelsen
att besluta om på Hanhals IF:s årsmöte, onsdag 21 juni 2021:
Nyval:
Ordförande (1 år)

Henning Lagerbielke

(nyval)

Kassör ledamot (2år)

Christer Johannesson

(nyval)

Nominerade ledamöter om totalt två (2) platser:
Ledamot (2år)

Anders Düring

(nyval)

Ledamot (2 år)

Per Österdahl

(nyval)

Ledamot (2 år)

Mattias Hjertén

(nyval)

Nominerade suppleanter om totalt två (2) platser:
Suppleant (1 år)

Daniel Dal Pozzo

(nyval)

Suppleant (1 år)

Niklas Lindahl

(nyval)

Suppleant (1 år)

Benke Bengtsson

(nyval)

Suppleant (1 år)

Anna Schlegel

(nyval)

Ledamot (2år)

Peter Olsson

1 år kvar (säsong 21/22)

Ledamot (2år)

Camilla Fjellman

1 år kvar (säsong 21/22)

Ledamot (2 år)

Andreas Wennergrund

1 år kvar (säsong 21/22)

Kvarsittande ledamöter

Avgående ledamöter
Anders Rybrink, Henrik Siösteen & Freddie Palmgren
Avgående suppleanter
Jessika Samuelsson, Lena Hagelin, Peter Kronvall
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Presentationer av nominerade till styrelsen 2021-2022

Henning Lagerbielke:
Jag är 45 år och bor tillsammans med min fru och mina tre barn på en gård utanför
Kungsbacka. Jag tackade ja till nomineringen för att jag kan bidra till en långsiktig strategi
och skapa struktur. Min erfarenhet från bolagsstyrelser och som ordförande i mindre
föreningsstyrelse kommer väl till pass i den föreslagna rollen. Jag har själv ett genuint
idrottsintresse och har en son som är aktiv i U12 men det är för ungdomarnas skull jag skulle
ta det här uppdraget. Jag vill att fler skall få möjligheten att uppleva glädjen med hockey och
jag vill att fler skall stanna och växa i och med klubben. Jag tror på samarbete och
transparens; samarbete mellan ungdom, junior och senior men även med kommun, förbund
och externa samarbetspartners; transparens kring strategi, beslut och ekonomi.

Jag har haft olika ledande befattningar de senaste 15 åren, bl a som VD och jobbar idag på
ett globalt bolag som levererar lösningar till framför allt teleoperatörer över hela världen.

Anders Düring
Tjänsteman med fokus på ekonomi och ett antal styrelseuppdrag inom de koncerner jag
är/varit verksam inom. Sedan en tid tillbaks även engagerad i styrelsen i ett sport-klädföretag
Min nuvarande arbetsgivare har ett stort engagemang inom idrotten bl.a som sponsor, i flera
fall med en tydlig koppling till social integration genom idrott. Detta påverkar/präglar många
medarbetare på olika sätt
Hockey har varit en naturlig del av min tillvaro under de senaste 20 åren genom mina 3 barn,
i alla möjliga roller, bl.a som tränare för ungdomar och juniorer i många olika föreningar och
sammanhang.
Jag gillar att vara med och påverka och utmana i frågor jag brinner för….hockeyn är en
sådan.
Målbild:
En verksamhet som tar klivet in i nutid genom att utmana och utveckla historiska föreningsparadigmer med syfte att skapa en attraktiv och banbrytande plattform för alla som brinner
för hockey såväl lokalt, regional som nationellt
Jag tror på att, efter att jag varit aktiv som ledare inom hockeyn i 20 år, jag har samlat på mig
erfarenheter i både med- och motgång som pekar på att mycket är bra, men det är också
områden som behöver utmanas inom föreningslivet och hockeyn för att utvecklingen skall
kunna fortsätta på en världsledande nivå i Sverige. Hanhals som är en stor förening har
också därmed ett stort ansvar för utveckling av hockey i framtiden, inte bara på isen utan
också som en brygga mellan idrott och samhälle. Min vision är att klubben förvaltar och
överträffar den förväntansbilden genom att vara attraktiv, inkluderande och professionell i
alla delar av verksamheten och i alla förhållanden till omvärlden.

Per Österdahl

Jag bor i Forsbäck med fru, tre barn. Min ishockeyfostran fick jag i Värmland & Kils AIK där
jag spelade tills jag var 21 år. Min hockeybakgrund i övrigt domineras av mina år som
domare där jag gjorde 12 säsonger som förbundsdomare varav 8 säsonger på Allsvensk
nivå med sporadiska inhopp i Elitserien och SHL innan jag la pipan på hyllan 2009. Min
anknytning till Hanhals började för 8 år sedan då årskullen födda 2008 började hockeyskolan
och jag engagerade mig som ledare i den gruppen. Både min son Oskar -08 och min äldsta
dotter Elin -06 började spela hockey samtidigt i -08-gruppen. Jag följde den gruppen som
ledare till säsongen 2018/19 då Oskar valde att sluta spela hockey och Elin hade gått vidare
till att träna med U-tjej samt de jämnåriga pojkarna i -06-laget. Jag har varit med i U-tjej
gruppen som ledare och varit en av de drivande krafterna i tjejgruppen sedan första början
för snart 4 år sedan. Elin var då en av bara två tjejer som spelade hockey i något av Hanhals
ungdomslag. Idag är det över 50 tjejer som spelar ungdomshockey i Hanhals. Även min
yngsta dotter Hanna -13 kliver kommande säsong in i U-tjejs verksamhet från
Tjejhockeyskolan. Oskar har stannat kvar i föreningen som domare efter att han slutat spela
och min fru Christina har hoppat in som hjälpledare på tjejhockeyskolan senaste året. Man
får nog kalla oss en hockeyfamilj. I föreningen har jag även hjälpt Patrik Norrman som fadder
till våra ungdomsdomare i föreningen. Utanför hockeyn jobbar jag som zonchef för Europa,
Mellanöstern och Afrika för programvaruportföljen för mekaniska simuleringar på Siemens
Digital Industries Software. Vad jag skulle vilja åstadkomma genom att engagera mig i en
styrelseroll i föreningen är: - Att vara en drivande kraft i att utveckla Hanhals till en helt
jämställd förening där alla får samma förutsättningar att utöva sporten oavsett kön, hudfärg
och ambitionsnivå. Det handlar i grunden om ett långsiktigt normförändrande
värdegrundsarbete på alla plan i föreningen. Detta ser jag som oerhört viktigt för föreningens
framtida attraktionskraft i ett modernt samhälle. Det handlar både om att locka till sig fler
utövare och föreningens avtryck i lokalsamhället i Kungsbacka. Båda dessa faktorer är
oerhört viktiga för att kunna nå de ekonomiska medel som krävs för bedriva verksamheten
på alla plan, bredd som elit. - För att ovanstående skall vara realiserbart är ytterligare en
isyta nödvändigt. Utan ytterligare en isyta kan föreningen exempelvis inte fortsätta att växa
på tjej/damsidan eller skapa utrymme för rekreationsishockey utan att det leder till
inskränkningar på nuvarande verksamhet. Ishallsfrågan är jag gärna delaktig i att driva mot
kommunen. - Rektrytering är en av de absoluta grundbultarna i en förening och på den
fronten behöver det göras ett omtag. För att kunna utvecklas vidare som förening måste vi
vända trenden och locka fler, speciellt ur de familjer som inte har en tidigare anknytning till
ishockey, att komma till ishallen och testa världens roligaste sport.

Mattias Hjertén
Jag spelade i Hanhals som ung men slutade redan i 16-årsåldern. Det var en fin tid och jag
har bara bra minnen från klubben. Jag har längtat tillbaka till hockeyn så när Hanhals körde
igång med rekreation hockey för cirka 4 år sedan så hängde jag på direkt. Min son tränar i
klubben och jag är tränare i laget, så det blir en hel del hockey på fritiden. Arbetsmässigt så
är jag advokat och driver egen byrå med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Jag har tidigare
arbetat på domstol och var där engagerad i utvecklingsarbetet och tycker det är intressant att
arbeta med frågor om hur verksamheter kan utvecklas. Förhoppningsvis skulle jag bland
annat kunna bidra med lite funderingar och tankar kring hur Hanhals bör utvecklas för att ge
de aktiva, sponsorer, publiken och invånarna i området en än större behållning av att ha en på flera områden - framgångsrik hockeyklubb i närområdet.
Daniel Dal Pozzo

Hej, Kul att ha blivit nominerad för Hanhals Styrelse Jag Daniel Dal Pozzo medlem i Hanhals
förening sedan barnsben, brinner för att utveckla hockeyspelare i alla åldrar och har i grund
och botten ett stort hjärta i föreningen. Ser möjligheten att som styrelsemedlem kunna vara
med och påverka, där fokus ligger i att så många spelare som möjligt vill spela och även
stanna kvar i Hanhals. Målsättningen är att få en sund förening där en hög andel
hockeyspelare som fostrats i klubben skall återfinnas på seniornivå. Vilket gör det enklare att
bygga en stark lokalförankring och kommer att lägga grund för mer sponsorintäkter och mer
folk på läktaren. Upplevelsen idag är att klubben drivs med för lite transparens och detta
skapar onödiga slitningar som inte gynnar någon, utan snarare på sikt försvagar klubben.
Hanhals kan bättre än så. Har en hel del tankar och idéer om på vilket sätt man kan skapa
denna sunda förening, jag tror på samarbete och kommunikation. Ensam är inte stark. Här
behövs en rödtråd och en tydlig målbild. Viljan skall ligga i att försöka förbättra klubben, inte
egenintresset av att förbättra för sina egna barn eller egna åldersgrupp.

Niklas Lindahl
Vill jobba för att vi skall bli en mer enhetlig klubb. Vi är en av de större ungdomsklubbarna i
Sverige och det måste också märkas. Jag är ledare i ett av ungdomslagen så jag tror att jag
har med en del erfarenheter därifrån. Jag anser att det är viktigt att information kanaliseras
rätt väg, som i det fallet genom ungdomsrådet.
Jag vill verka för ökad transparens inom klubben, det skall vara tydligt hur klubben använder
medlemsavgifter och övriga intäkter.
Jag hoppas och tror att jag kan bidraga till en effektivare administration som gör att mindre
tid läggs på administration och mer på verksamheten både inom styrelsen, kansli och på
övriga ledare.
Började 2014 som ledare och lagledare när sonen började i hockeyskolan. Var även
Hockeyskoleansvarig under säsongen 2016/17. Valde att kliva av Lagledarskapet på våren
2018 när vi blev U9. Sedan dess ledare i 2009.
Har även under senare åren hjälpt till på IT- och administration inom klubben. Är ansvarig för
klubbens Office 365-installation. Jag har även jobbat med att förenkla och dokumentera hur
vi sänder våra A-lagsmatcher.
Under den gångna säsongen har jag även tillsammans med Pelle Frank delat på ansvaret för
våra u-målvakter. Den verksamheten har ju dessvärre varit väldigt låg baserat på Covid-19
under större delen av säsongen. Under uppstarten och nu under eftersäsong har vi fått till
bra upplägg. Till vardags är jag IT-chef för Unilabs Radiologi i Sverige och Norge. Unilabs är
ett Hälso- & sjukvårds företag som bedriver diagnostik inom laboratoriemedicin och radiologi.
I Sverige och Norge är vi ca 1800 anställda men finns i ca 15 av länderna i Europa.

Benke Bengtsson
Jag ser möjlighet att i ett större perspektiv utveckla Hanhals som förening in i framtiden och
företräda medlemmar ,och är positiv till nominering.
Då jag påbörjat en del av utvecklingen i föreningen på ungdom men inser att vi behöver ta ett
större grepp om hela verksamheten och vart vi vill med vår förening.
Jag vill att vår förening står för -Glädje och gemenskap
-Demokrati och delaktighet

-Allas rätt att vara med
-Skapa förutsättning för engmang
-självbestämmande teorin automi,tillhörighet,kompetens
-Transperans öppenhet
-Attraktiv förening som utvecklar varje individ genom hela livet
- Utvecklande och trygg miljö
-Resurs fördelning utifrån dom långsiktiga målen
- föreningsledare utan egna agendor/syften

Anna Schlegel
Är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i kommunen. Alltid haft ett hockeyintresse men det
tog fart på riktigt när sonen började spela hockey för många år sedan. Han har tyvärr slutat
men jag blev kvar. Sedan några år tillbaka är det jag som sitter vid klockan under A-lagets
hemmamatcher. Något jag tycker är fantastiskt roligt.
Jag tackade jag till frågan om att vara med i Hanhals styrelse därför att jag tycker det är
viktigt att engagera sig och att få möjligheten att vara med och vidareutveckla en fantastisk
hockeyförening. Jag brinner lite extra för marknadsföringsdelen och för att eventuellt kunna
skapa lite roliga happenings för våra duktiga killar och tjejer som tränar i klubben.
Med tacksamhet ser jag fram emot en spännande tid!

Väl mött
Hanhals Valberedning 20-21

