
Valberedningens förslag 
 
Valberedningen har bestått av Jörgen Svensson, Pehr Andersson, Ingemar Erlandsson 
och Anna Storåkers (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 fyra ordinarie styrelseledamöter 
ska väljas och att ingen styrelsesuppleant ska väljas. 
 
2. Ordförande 
 
Anders Pålsson har ett år kvar på sin mandattid som ordförande. 
 
3. Förslag till styrelseledamöter 
 
Avgående styrelseledamöter är Maria Ivarsson, Lars Ljungälv och Claes Malmberg. 
Kvarstående styrelseledamöter med två år kvar av sin mandattid är Tina Andersson 
och Filip Trulsson. Kvarstående styrelseledamöter med ett år kvar av sin mandattid är 
Pontus Hansson och Lars Kongstad. Zlatko Rihter, som annars hade varit kvarstående 
styrelseledamot med två år kvar av sin mandattid, lämnade styrelsearbetet i slutet av 
året på grund av arbete på annan ort.  
 
Valberedningen föreslår omval av Maria Ivarsson och Lars Ljungälv för en tid av tre 
år. Valberedningen föreslår nyval av Bodil Rosvall Jönsson för en tid av tre år. 
Valberedningen föreslår nyval av Hamdija Jusufagic för en tid av två 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 Mats Persson och Jeanette Roosberg. 
 
Valberedningen föreslår omval av Mats Persson och Jeanette Roosberg för en tid av 
ett år. 



Bodil Rosvall Jönsson 
 
Bodil Rosvall Jönsson, 50 år, är född och uppvuxen i Malmö. Hon utbildade sig till 
civilekonom på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och arbetar sedan fem år tillbaka 
med sitt eget bolag som erbjuder managementstöd och styrelsekompetens till ägarledda 
tillväxtbolag. 
 
Bodil har lång erfarenhet som beslutsfattare i privat och offentlig sektor, bland annat som 
näringslivsdirektör för Region Skåne, koncernchef och vd för Business Region Skåne och vd 
för företagsinkubatorn Minc. 
 

– Jag var med och byggde upp Minc till Sveriges ledande miljö för innovation och 
utveckling med flera framgångsrika bolag till följd. Minc bidrog till att sätta Malmö på 
kartan som entreprenörs- och innovationsstad. I den kreativa start-up-miljön finns 
mycket energi och stora visioner. Där ser jag paralleller till MFF, vars 
fotbollsverksamhet till stor del handlar om förmågan att skapa en utvecklande miljö 
runt sina talanger. 

 
Bodil är styrelseledamot i Eolus vind AB (publ) som etablerar vindkrafts- och solscellsparker 
i Norden och USA. Sammantaget har hon över tio års erfarenhet från styrelsearbete. 
 

– Jag är glad och stolt över att kandidera till det här förtroendeuppdraget i en så 
betydelsefull medlemsförening från min hemstad. Malmö FF är en professionell och 
affärsmässig förening med stora ambitioner. Jag ser fram emot att vara med och bygga 
vidare på de strukturer och värden MFF står för och den vision föreningen siktar mot. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hamdija Jusufagic 
 
Hamdija Jusufagic, 47 år, föddes i Lund och växte upp i Eslöv innan han flyttade till Malmö 
1997. Han utbildade sig till produktionsingenjör i Kalmar och har även en militär bakgrund 
med tjänstgöring i den nordiska FN-bataljonen i Bosnien i mitten av 90-talet. 
 
2002 grundade han företaget System Verification som är branschledande inom digital 
kvalitetssäkring. Under Hamdijas 19 år som vd expanderade System Verification till en global 
koncern med 270 anställda och 2018 grundade han även bolaget Reeinvent som fokuserar på 
digital transformation. Idag är han vd och delägare i företaget CodeScene, som använder 
artificiell intelligens för att identifiera kritiska delar av din kod. Parallellt är han kvar som 
styrelseordförande för System Verification och Reeivent. 
 

– Blir jag invald i MFF:s styrelse hoppas jag framför allt kunna bidra med mina 
kompetenser inom ny och framtida teknologi. Tidigt i mitt yrkesliv tog jag fasta på att 
det enda som är konstant är förändring. Jag har många tankar och idéer som jag ser 
fram emot att bidra med för att göra Malmö FF ännu bättre. 

 
Utöver sitt entreprenörskap har Hamdija Jusufagic bred erfarenhet av styrelsearbete. Bland 
annat var han aktiv som styrelseledamot och var del i processen när Malmö högskola fick 
universitetsstatus för tre år sedan. 
 
I ung ålder spelade han själv fotboll i Eslövs BK men la tidigt skorna på hyllan och 
fokuserade på kampsport. Fotbollsintresset har dock bestått och MFF är laget i hjärtat. 
 

– Mina föräldrar kom till Sverige 1970 ifrån Bosnien och under min uppväxt 
tillbringade jag mycket tid i Malmö bland annat Värnhem, Nydala och Rosengård där 
vi hade våra vänner. Då blev det naturligt att börja följa MFF och sedan dess har jag 
alltid varit en supporter. 

 
 
 

 




