
Valberedningens förslag 
 
Valberedningen har bestått av Jörgen Svensson, Pehr Andersson, Ingemar Erlandsson 
och Jan-Anders Hybelius (suppleant). 
 
1. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara nio och att antalet 
styrelsesuppleanter ska vara noll. Valberedningen föreslår således ingen ändring 
härvid. Om årsmötet bifaller förslaget innebär det att ordförande och fyra ordinarie 
styrelseledamöter ska väljas och att ingen styrelsesuppleant ska väljas. 
 
2. Ordförande 
 
Avgående ordförande är Anders Pålsson. 
 
Valberedningen föreslår omval av Anders Pålsson för en tid av två år.  
 
3. Förslag till styrelseledamöter 
 
Avgående styrelseledamöter är Magnus Andersson, Claes Malmberg och Zlatko 
Rihter. Magnus Andersson har avböjt omval. Kvarstående styrelseledamöter med två 
år kvar av sin mandattid är Pontus Hansson och Lars Kongstad. Kvarstående 
styrelseledamöter med ett år kvar av sin mandattid är Maria Ivarsson och Lars 
Ljungälv. Anna Nordström Carlsson, som annars hade varit kvarstående 
styrelseledamot med ett år kvar av sin mandattid, avgick från styrelsen i november då 
hon tillträdde som marknads- och kommunikationschef i Malmö FF  
 
Valberedningen föreslår omval av Zlatko Rihter för en tid av tre år. Valberedningen 
föreslår omval av Claes Malmberg för en tid av ett år. Valberedningen föreslår nyval 
av Tina Andersson och Filip Trulsson för en tid av tre år.  
 
4. Förslag till styrelsesuppleanter 
 
Valberedningens förslag är att inga styrelsesuppleanter utses.  
 
5. Förslag till revisor 
 
Avgående revisorer är Paul Hansson och Richard Peters.  
 
Valberedningen föreslår omval av Paul Hansson och Richard Peters för en tid av ett 
år. 
 
6. Förslag till revisorssuppleanter 
 
Avgående revisorssuppleanter är Kent Christensson och Jeanette Roosberg. 
 
Valberedningen föreslår omval av Jeanette Roosberg för en tid av ett år och nyval av 
Mats Persson för en tid av ett år. 
 



Kort presentation av Tina Andersson och Filip Trulsson 
 
Här följer en kort presentation av de nya förslagen till styrelseledamöter, Tina 
Andersson och Filip Trulsson. 
 
Tina Andersson 
 
Tina Andersson är utbildad civilekonom och arbetar för närvarande på Paulig Group 
som direktör för strategi, marknadsföring och innovation. Tina har tidigare haft 
liknande positioner på exempelvis Duni AB och har även erfarenhet som 
styrelseledamot med uppdrag inom Findus-koncernen. Tina har en bakgrund som 
fotbollsspelare i Södra Sandby. 
 
I maj 2020 tillträder Tina som direktör för konsumentupplevelser inom Fiskars Group 
och kommer att arbeta med varumärken som Iittala och Royal Copenhagen med flera. 
Tina bor med sin familj i Malmö. 
 
Filip Trulsson 
  
Filip Trulsson arbetar som Chief Brand Officer på Hummel i Danmark. Han bor i 
Malmö med sin familj och har över 20 års erfarenhet av olika positioner inom 
PUMA-koncernen, bland annat som Vice President of Sales i Nordamerika och 
Global Director Brand & Marketing med placering i Tyskland. 
 
Filip har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet och besitter en 
gedigen erfarenhet från marknadsföring och försäljning av sportartiklar. 


