
Valberedningens förslag inför Skånes 
Basketbollförbunds årsmöte 2023-02-27 
 
Lina Storulv har under året anställts inom Skånes Basketbollförbund och har 
därför avgått som styrelseledamot. 
 
Sverker Olsson, Jörgen Lillieholm och Sara Sellin valdes på två år vid årsmötet 
2022. 
 
 
Val av ordförande 
 
Marja Olander (omval) 
 
Marja är 48 år och fastnade för basketboll under ungdomsåren i Uppsala.  
 
Efter utbildning och basketspel på olika ställen hamnade hon i Malmö och har 
där engagerat sig som ungdomscoach i Malbas. Detta har lett till att hon även 
haft uppdrag för Svenska Basketbollförbundet i region- och 
landslagssammanhang. 
 
Marja är gift, bor i Malmö och har två barn som spelar basket.  
 
Civilt är hon kategorichef på Nordsjö Idé & Design. 
 
Marja valdes första gången in i Skånes Basketbollförbunds styrelse 2022 och har 
sedan juni 2022 varit ordförande. 
 
Val av styrelseledamöter 
 
Michal Poniatowski (omval) 
 
”Micho”, som han kallas av de flesta är 35 år och känd för de flesta inom 
basketvärlden som domare, där han numera dömer Basketligan Dam och 
Superettan Herr. 
 
I ungdomsåren spelade Micho basket själv i Malbas men började tidigt att döma 
och har fortsatt på den vägen. Under en period var han också ungdomscoach. 
 
På vardagarna arbetar han på fritidsförvaltningen i Malmö Stad. 
 
Privat är han sambo i Malmö med en basketspelare. 
 
Micho har suttit i Skånes Basketbollförbunds styrelse sedan 2017. 
 
 



 
 
 
Ellinor Fransson (nyval) 
 
Ellinor, som är 28 år, är uppväxt i Lomma och har varit aktiv basketspelare i Lobas 
under större delen av sitt liv. Hon spelar sedan många år i klubbens damlag men 
har under tiden även varit aktiv som coach i klubben. Hon har coachat på alla 
nivåer, från unga Easy-Basket spelare till storvuxna herrjuniorer och ser 
tjusningen med båda grupperna. Hon brinner för att basketbollsporten skall växa 
och vill gärna bidra med det hon kan där. 
 
Privat bor hon i Malmö med sambo och arbetar på en revisionsbyrå. 
 
 
Val av revisor 
 
Som revisor föreslås Revisionsbyrån Auditoriet. Vi föreslår också att Martin 
Gustafsson utför uppdraget, men i händelse av att han inte är tillgänglig att 
någon annan på revisionsbyrån slutför revisionen. Därmed behöver ingen 
revisorssuppleant väljas. 
 
Val av ombud till SBBF´s förbundsmöte 
 
Vi föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse lämpliga personer som 
ombud och suppleanter till SBBF´s möten. 
 
Val av ombud till Distriktidrottsförbundsmöte 
 
Vi föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse lämpliga personer som 
ombud och suppleanter till DF-möten. 
 
 
Valberedningen 
 
 
Björn Göransson, Anna Holmberg, Annika Sinclair och Tommy Rosenqvist 


