
 

 

 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL  

SVTF:S ÅRSMÖTE 2021 
 
Styrelsens nuvarande sammansättning 
Åsa Hedin, ordförande, vald till 2021, till förfogande för omval 
Henrik Mitelman, vald till 2021, kandiderar inte för omval 
Kenneth Bergbom, vald till 2021, kandiderar inte för omval 
Sophie Lindvall, vald till 2021, till förfogande för omval 
Johanna Larsson, vald till 2022 
Marie Hedberg, vald till 2022 
Odd Swarting, vald till 2022 
 
Revisorer 
Öhrlings Pricewaterhouse (PwC), som huvudansvarig revisor Mats Angslycke och Daniel Janson 
som suppleant, valda till 2020 
 
Förslag till val av ny styrelse 
Valberedningen har noga inhämtat information från medlemmar, regioner och styrelse. I sitt 
beslut har valberedningen tagit hänsyn till kompetens och erfarenhet, samt skapande av en bra 
gruppdynamik och beaktat geografisk spridning. Därefter har bedömningen gjorts att följande 
förslag till nomineringar, samt ledamöter med kvarvarande mandattid, tillsammans på bästa sätt 
för Svensk Tennis kommer att fungera som styrelse under det kommande året. 
 
En enig valberedning föreslår: 
Omval av Åsa Hedin, att väljas som ordförande på ett år 
Sophie Lindvall, att väljas som ledamot på två år 
Nyval av Johan Kristiansson, att väljas som ledamot på två år 
Nyval av Mattias Ottermark, att väljas som ledamot på två år 
 
Förslag till val av revisorer 
Nyval av Revisionsbyrå Grant Thornton, att väljas på ett år 
Jonas Ceder, att väljas som huvudansvarig revisor på ett år 
Anders Meyer, att väljas som suppleant på ett år 
 
Valberedningens nuvarande sammansättning 
Petra Tedroff, ordförande, till förfogande för omval 
Emma Ståhl, till förfogande för omval 
Johan Porsborn, till förfogande för omval 
Mats Pettersson, till förfogande för omval 
 
Göteborg den 13 april 2021 
Petra Tedroff Valberedningens ordförande i Svenska Tennisförbundet 



 
 

 

Från Valberedningen 2021: I kombination med den kompetens som redan finns i styrelsen 
tillsammans med den kompetens och de personliga egenskaper som de två nominerade 
innehar är de som vi i valberedningen ser som mycket goda förutsättningar till ett fortsatt bra 
arbete för Svensk Tennis framtid.  
 
Johan Kristiansson  
Johan arbetar på Ericsson i Stockholm, där han är ansvarig för avdelningen Digital Marketing 
Development. Han har tidigare varit marknadschef på konsert- och festivalarrangören Live 
Nation. Han har även arbetat på flygbolaget SAS, där han var ansvarig för Global Digital 
Marketing. Han har också arbetat som projektledare på reklambyrån Forsman & Bodenfors.  
 
Under sju år var han VD på det börsnoterade företaget Starbreeze som är ledande inom 
dataspelsutveckling. Då satt han även i styrelsen för branschföreningen “Association of Swedish 
Game Developers”, under en period även som ordförande.  
 
Johan är 51 år, är uppvuxen i Göteborg och har studerat Industriell Ekonomi på Chalmers. Han 
bor nu på Södermalm i Stockholm tillsammans med sina två döttrar och spelar gärna tennis på 
sin fritid.  
 
Det han hoppas bidra med till Tennisförbundet är framförallt kunnande inom digital 
kommunikation, till exempel web och sociala medier.  
 
Mattias Ottermark  
Tennis har Mattias alltid sett som en stor del av sitt liv. Det började väldigt tidigt, Mattias 
föddes nämligen den femte juli 1980 när Björn Borg vann sitt femte Wimbledon. Under 
ungdomsåren spelade han i IS Gothia, där han också jobbade som tränare, tävlingsledare och 
vaktmästare. Vidare blev det tennis på College i USA, men sedan sattes tennisen på paus. 
Mattias är nu åter aktiv inom tennisen och spelar bland annat med sin dotter som spelar i GLTK. 
Han är även ledamot i Fiskebäckskil Tennisklubbs styrelse.  
 
Professionellt driver Mattias idag, tillsammans med min bror, företaget ISP Sport & Marketing 
AB. ISP verkar i zonen mellan närings- och idrottsliv. Där hjälper de förbund och föreningar 
som vill utveckla och modernisera sin sponsoraffär. Det kan vara med exponering, paketering, 
sälj och att stärka varumärket. De är idag ca. 30 anställda och sitter i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. På uppdragslistan finns idag föreningar som IFK Göteborg, Dif Fotboll/Hockey och 
Malmö Redhawks och bland förbunden kan SvFF, Handbollsförbundet och Skidförbundet 
nämnas.  
 
Mattias har jobbar operativt i ISP sedan 2015 och innan det jobbade han 13 år på olika 
ekonomifunktioner på AB Volvo, Cochlear och AstaZero. Mattias hoppas med sin bakgrund från 
tennisen, sin utbildning- och professionella erfarenhet ska kunna vara till nytta för Svenska 
Tennisförbundet.  
 
Privat bor han med sin fru och två barn i Göteborg och har en aktiv fritid. Intressen är idrott, 
resor och socialt umgänge med familj och vänner. Skidåkning och att spendera tid på 
sommarstället ligger extra varmt om hjärtat.  

 


