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Redovisning av valberedningens arbete inför 
förslag till ordförande och ledamöter till 
styrelsen samt revisorer för Svenska 
Basketbollförbundet 
 

Valberedningen har jobbat intensivt sedan förra årsmötet för att få en bra bild av hur styrelsen i 

Svenska basketbollförbundet bäst formas framöver. Vi har löpande fört samtal och intervjuer med 

Basketdistriktsförbunden, ligaföreningarna (dam/herr/rullstol) och ledamöter samt ordförande i 

förbundsstyrelsen. Ambitionen med detta är att få ett bra underlag för att bedöma vilken typ av 

kompetenser som behöver tillföras svensk basket. Valberedningen har också deltagit på ett antal 

styrelsemöten under året för att skapa sig en uppfattning av arbetet.  

Vi är mycket tacksamma för det engagemang vi mött i våra samtal och kan konstatera att det är 

många som vill bidra till svensk baskets bästa.  

Det kan konstateras att många uttrycker att samverkan mellan SBBF och BDF stärkts det senaste året. 
Dialogen upplevs mer transparent och tydlig.  
 
Nuvarande styrelse och dess sammansättning 
I vårt arbete har vi granskat befintliga styrelsens kompetenser samt deras närvaro vid 
styrelsemötena. Sammantaget är styrelsen allsidigt sammansatt. Det finns en god spridning av åldrar, 
oavsett om man mäter i födelseår eller ”basketår” och kön. De enskilda styrelseledamöternas 
kompetenser sträcker sig över marknad, kommunikation, basket, IT, ideella organisationer, ekonomi 
och förändringsledning.  
 
Styrelsen har också en geografisk spridning från Göteborg, Visby, Skåne, Luleå och Stockholm. Även 
om flertalet ledamöter kommer från Stockholm så finns stora delar av Basketsverige representerat.  
 
Vi har konstaterat att styrelsen är stor. Vi har dock bedömt att det är angelägnare att få en bred 
representation från det samlade basketsverige. Därför kommer vi föreslå oförändrat antal ledamöter 
och som kan tillföra de kompetenser som ni röstberättigade, Förbundsstyrelsen och valberedningen 
gemensamt anser behöver utvecklas. De kompetenser vi framför allt lyssnat in behöver stärka upp 
svensk basket är: basketutveckling, marknad, tävling samt idrottspolitik.  
 
Av dagens styrelse har Nina Wahlgren-Gill och Lazlo Cziszer avböjt omval. Övriga har meddelat att de 
står till förfogande för omval. 
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Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 
Susanne Jidesten, Stockholm Omval på 2 år 
Annicka Pärson, Stockholm Omval på 4 år  
Anna Holmberg, Lomma   Omval på 4 år 
Anders Rönmark, Sundsvall Nyval på 4 år 
Gökay Akyüz, Stockholm  Nyval på 4 år 
Johan Lind, Norrköping  Nyval på 4 år 
 
Det antecknas att; 
Azuka Nnamaka, Sundbyberg  2 år kvar på sitt mandat 
Ebba Requin, Stockholm  2 år kvar på sitt mandat             
Tobias Frohm, Uppsala  2 år kvar på sitt mandat 
Peter Johansson, Östersund 2 år kvar på sitt mandat 
Helena Lindvall, Luleå   2 år kvar på sitt mandat 
 
 
Se CV på de personer som föreslås för nyval respektive omval. 
 
 
Förslag till revisorer 
PwC, Revisor Erik Stenbeck samt suppelant Marko Stanojkovic. 
 
 
 
Örebro/Stockholm/Ockelbo 2022-02-27 
 
Valberedningen för Svenska Basketbollförbundet 
 
 
Kristin Pleick, ordf     Danielle Hamilton-Carter     Johan Stark      Hans von Uthmann       
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Omval 2 år 

Susanne Jidesten, 54 år, Stockholm 

Susanne valdes till ordförande för Svenska basketbollförbundet vid förra årsstämman (2020). 
Hon har målmedvetet arbetat med transparent och delaktighet i sin roll som ordförande. Susannes 
gedigna erfarenhet av idrottsrörelsen är till stor nytta för svensk basket. Susanne har tillsammans 
med andra i styrelsen hanterat en rad frågor de gånga åren. Inte minst pandemin men också interna 
frågor inom basketen så som utbildningsfrågan.  
  
Utbildning 
Diplomerad personalvetare – HR-chef    
Personal och ekonomistyrning                                                                         
Personal- och chefsförsörjning 
Fil kand Idrottspedagogik, beteendevetenskap Umeå Universitet 
 
Yrkeserfarenhet 
Nuvarande: Generalsekreterare, Friskis&Svettis 
HR chef, Svenska kyrkan nationell nivå 
Personalchef, Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Personalchef, IF Friskis&Svettis Stockholm 
Platschef, IF Friskis&Svettis Stockholm    
 

 
Erfarenhet från idrottsrörelsen 

• Styrelseordförande  
Svenska basketbollförbundet, 2020-2022 (nuvarande) 

• Styrelseledamot  
Svenska Basketbollförbundet, 2018 – 2020 

• Styrelseledamot 
AIK Basket, 2017 – 2020 

• Styrelseordförande,  
Friskis&Svettis Stockholm 2014 

• Ledamot 
Arbetsgivaralliansen, Branschkommitté Idrott 
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Omval på 4 år 
Annicka Pärson, 61 år, Stockholm   
 
Annicka har arbetat i Svenska basketbollförbundets styrelse i 4 år. Hon har bidragit med kompetens 
inom kommunikation och marknad så väl som i tävlingsfrågor. Annickas breda och gedigna 
kompetens ser vi som viktig framåt. Förutom det kommer hon stå för kontinuitet och rutin. 
 
Utbildning 
Lärarprogrammet (Svenska, engelska och pedagogik) 
St Peters College, USA 
 
Yrkeserfarenhet 
Nuvarande: Grundare av Involve Communications 
 
Erfarenhet från idrottsrörelsen 
Född och uppvuxen i Norrköping. Flyttade till USA för att kombinera basket med studier på St Peters 
College i New Jersey.  
Har flera landskamper i bagaget. 
Valdes in i Svenska basketbollförbundets styrelse 2018. 
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Omval på 4 år  
Anna Holmberg, 53 år, Lomma  
 
Anna valdes in i styrelsen vid förra årsmötet (2020). Anna besitter en stor kompetens för distriktens 
arbete och har under många år varit engagerad både som ledamot och ordförande i Skånes 
basketdistriktsförbund. Hon är utbildad inom både till Civilekonom samt inom media och 
kommunikation.  
 
 
Utbildning 
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm 
Historia, Lunds Universitet 
Media och Kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet 
 
Yrkeserfarenhet 
Nuvarande: VD, Springhill Textile AB 
Marknadschef, Lantmännen Lantbruk 
Marknadschef, Pågen AB 
Nordisk marknadschef, Colgate-Palmolive, Glostrup, Danmark 
Europeisk marknadschef, Unipath, Bedford, England 
 
Erfarenhet från idrottsrörelsen 
Ordförande och ledamot i Skåne Baskets styrelse 

Ledamot i Lobas styrelse 

Skåneidrottens stipendium för Årets Ungdomsledare 

Ordförande i Serieföreningen Svensk Dambasket 

Elitspelare i basket, Mataki Basket 

Elitspelare i basket, Arvika Basket 
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Nyval på 4 år 
Anders Rönmark, 41 år, Sundsvall 
 
Anders har en lång och bred kompetens inom Svensk basket och idrottsrörelsen. Anders var själv en 
duktig ungdomsspelare som tyvärr drabbades av skador tidigt. Trots det har han stannat kvar inom 
både basketen och idrotten i olika ledarroller. Förutom hans kunskap om idrott i allmänhet och 
basket i synnerhet ser vi att Anders kompetens inom journalistiken och mediavärlden kommer tillföra 
styrelsen ny kompetens.   
 
Arbetslivserfarenhet  

Nuvarande: Ansvarig för opinion och samhällskontakter, Bonnier News Local 

Mellan 1 mars och 1 september 2022 tillförordnad chefredaktör för Tidningen Ångermanland 

Tidigare reporter på Expressen, politisk redaktör på Örnsköldsviks Allehanda, opinionschef i MittMedia-

koncernen, samt frilansat för magasin som Axess, Fokus, Svensk Idrott.  

 

Utbildning:  
Fil kand med statsvetenskap som huvudämne. 
 

Basketbakgrund:  
Började spela basket som tolvåring, gick Sanda basketgymnasium (lade dock ner elitsatsning på grund av 
skador) och har spelat för KFUM Sundsvall (moderklubb) och IKSU Basket. Varit engagerad som ledare i KFUM 
Sundsvall. 
 

Övriga ideella idrottsuppdrag:  
Styrelseledamot i IKSU 
Styrelseledamot i SAIF 
Ledamot av RF:s ungdomsråd 
Ledamot av ENGSO Youth 
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Nyval på 4 år 
Gökay Akyüz, 46 år, Stockholm 
Gökay är ett välkänt namn inom svensk basket.  

Med en lång erfarenhet i olika roller så har nog de flesta sprungit på Gökay i olika basketsammanhang. De 

flesta känner igenom honom sedan hans tid som utbildningsansvarig på förbundet. 

Gökay har efter sin tid på förbundet haft en fin civil karriär och vi ser att han kommer att vara ett starkt 

tillskott i förbundsstyrelsen ur flera perspektiv. 

 

Utbildning:  

Kandidatexamen GIH  

Executive Managment Handelshögskolan 

Leadership and Business Development Handelshögskolan 

 
Yrkeserfarenhet 
COO (Chief Operating Officer) Edward Partners Fastighetsförmedling 2021 

Koncernchef och VD Taxi Stockholm 2018-2021 

COO (Chief Operating Officer) Sol Palvelut Oy 2013-2018 

Operations Manager Taxi Stockholm 2011-2013 

Utbildningsansvarig SBBF, 2006-2011 

 

 
Erfarenhet från idrottsrörelsen 
Coachat inom landslag 2001-2007 

U15-U20 Head coach och assistent i olika lag 
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Nyval på 4 år 
Johan Lind, 48 år, Norrköping 
När det gäller sportslig utveckling är det inte många som slår Johan Lind på fingrarna. 

Johan har en lång och gedigen erfarenhet inom basketen som framför allt tränare och coach.  

Främst då i Norrköping där han i dagsläget är ansvarig för deras NIU. 

Hans intresse för hur omvärlden utvecklar sin basket tror vi kommer att vara till stor nytta för förbundet. 

 
Arbete 

Nuvarande: NIU-ansvarig på Haga Basketgymnasium i Norrköping 

 

Utbildning 

Lärarutbildningen, Uppsala 

Samtliga stegutbildningar inom svensk basket 

 

Erfarenhet från idrottsrörelsen 

Coachat hela sitt vuxna liv från ungdomslag till elit. 

Herr- och damliga, ungdomslandslag och assisterande på herrlandslag. 

Verkat som Regionansvarig och utbildare inom SBBF. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


