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Förslag på styrelseledamöter ÖSK Fotboll 2023 – årsstämma 2023 

 

Valberedningens arbete har baserats på följande: 

1. Valberedningens riktlinjer 

2. Nuvarande förutsättningar i helhet, sportsliga, ekonomiska och organisatoriska 

3. Intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen 

4. Intervjuer och samtal med partners, medlemmar, sportslig organisation och andra 

intressenter runt ÖSK 

5. Medverkan vid styrelsemöten och styrelsens arbetsdagar 

Valberedningen har arbetat efter de utmaningar som ÖSK har framför sig avseende såväl sportsliga, 

ekonomiska som organisatoriska och varumärkespåverkande frågor. 

Blandning av olika kompetenser är väsentligt för styrelsens arbete, liksom vetskapen hos de enskilda 

ledamöterna att styrelseuppdraget kommer till delar bestå av operativt arbete, eller minst assistans 

och hjälp till den operativa organisationen.  

Bland många områden som är prioriterade är uppföljning av ekonomi och disciplin i budgetarbetet 

och efterlevnaden av budget.  

Det största området är naturligtvis den sportsliga verksamheten. Kommande styrelse har ett stort 

arbete att organisera verksamheten inom herrlag, damlag och akademi. Samspelet med hela 

organisationen och externa intressenter är avgörande för en framgångsrik sportslig verksamhet, på 

alla plan. 

Föreslagen styrelse tror vi har mycket goda förutsättningar för att leda ÖSK framåt. 

Totalt består styrelsen av sju ledamöter inklusive ordförande. Valberedningen tror den numerären är 

ändamålsenlig ur perspektivet att alla måste vara med och ta sin del av arbetet inom styrelsen. 

Som ledamöter till styrelsen årsstämma 2023 föreslår valberedningen: 

Lars Larsen, ordförande  1 år (omval) 

Karin Sliwinska, ledamot  1 år (omval) 

Staffan Werme, ledamot  1 år kvar på mandatperioden 

Kristian Hugmark, ledamot  1 år (omval) 
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Johan Görtz, ledamot  1 år (omval) 

Erik Tengroth, ledamot  2 år (nyval) 

Martin Matteusson, ledamot  2 år (nyval) 

 

Nya ledamöter är Erik Tengroth och Martin Matteusson.  

Erik arbetar som finansiell controller i ett fastighetsbolag. Hans kompetens och vana att följa upp 

ekonomi, kravställa och analysera finansiella rapporter kommer vara till stor nytta. Erik har även en 

bakgrund som elitspelare i Östers IF. 

Martin har drivit detaljhandelsbolag med stor framgång och även arbetat med varumärkesfrågor på 

nationell nivå inom detaljhandeln. Hans erfarenhet att driva affärsverksamhet samt 

varumärkesfrågor blir en tillgång för ÖSK. 

 

Sportslig erfarenhet och könsfördelning 

Valberedningen föreslår inte någon ledamot med särskilt ansvar för den sportsliga verksamheten. 

Diskussioner med ett antal individer som skulle kunna passat i den rollen har förts. I vissa fall har 

individen själv valt att kliva av processen, i andra fall har valberedningen valt att inte gå vidare med 

individen. Föreslagen styrelse besitter dock sportslig kompetens och erfarenhet via Lars Larsen och 

Erik Tengroth. 

Könsfördelningen i föreslagen styrelse är ojämn. Valberedningen har eftersträvat en jämnare 

fördelning och därmed aktivt sökt kvinnor som skulle kunna arbeta i styrelsen. Dessvärre har det i 

dessa fall slutat med att aktuell person valt att kliva av processen. I sammanhanget är det värt att 

notera att de förslag valberedningen får in på kandidater är närmare 90% män. Så har fördelningen 

också varit de senaste åren. Med andra ord en uppmaning till alla i ÖSK att tänka bredare. 

Styrelsearvode 

Årsarvode utgår till styrelsen enligt nedan: 

• Ett gemensamt arvode utgår för styrelseplats i både Örebro SK Elitfotboll AB och Föreningen  

Örebro SK Fotboll. 
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• Arvode utbetalas till ledamot som närvarat på minst hälften av styrelsens möten och andra 

mötestillfällen (ex arbetsdagar/strategidagar) under tiden från årsstämman ledamoten blivit 

vald till kommande årsstämma. 

• Ledamot har rätt att avsäga sig arvode. 

• Arvodet betalas som lön och beskattas som inkomst. 

• För utbetalaren tillkommer lagstadgade sociala avgifter men inte pensionsavsättning. 

• Arvodet utbetalas snarast efter ansvarsfrihet beviljats på årsstämma för Örebro SK Elitfotboll 

AB och Örebro SK. 

 

Arvodets storlek: 

 

Ordförande  0,75 prisbasbelopp 

Ledamot  0,25 prisbasbelopp/ledamot 

 

Mötesarvoden utgår ej. 

 

 

Valberedningen består av 

Karl-Ove Andersson 

Åza Zastell 

Anders Båsjö 

Tomas Strand 

Valberedningen vill tacka alla engagerade medlemmar som kommit med förslag på 

styrelseledamöter.  


