
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Till årsmötet i Svenska Tennisförbundet 2022

Styrelsens nuvarande sammansättning

Valda till år 2022 är Åsa Hedin ordförande, Marie Hedberg och Odd Swarting, samtliga till förfogande 
för omval och Johanna Larsson, kandiderar inte för omval 
Valda till år 2023 är Johan Kristiansson, Mattias Ottermark och Sophie Lindvall 

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 
Marie Hedberg och Odd Swarting att väljas som ledamöter på två år 

Nyval av 
Emil Holmgren, att väljas som ledamot på två år 

Revisorer
Valda till år 2022 är Revisionsbyrån Grant Thornton, står till förfogande för omval. 

Förslag till val av Revisionsbyrå:
Omval av 
Revisionsbyrå Grant Thornton, att väljas på ett år 

Juridiska nämnden
Valda till år 2022 är Peter Enander ordförande, Maria Nisell och Niklas Trosell, samtliga till förfogande 
för omval 
Valda till år 2023 är Mikael Sjöö och Christina Marmolin 

Förslag till val av Juridiska nämnden:
Omval av 
Peter Enander att väljas som ordförande på ett år Maria Nisell och Niklas Trosell att väljas som 
ledamöter på två år 



 
 

 

Valberedningens nuvarande sammansättning  
 
Petra Tedroff ordförande, Emma Ståhl, Johan Porsborn och Mats Pettersson, samtliga till förfogande 
för omval  
 
 
Göteborg den 6 april 2022  
 
Petra Tedroff  
Valberedningen 



Presentation av nominerad till Svenska Tennisförbundets styrelse:
Emil Holmgren

Jag blev otroligt glad och hedrad när jag fick samtalet från valberedningen och frågan om jag skulle 
vara intresserad av en styrelseplats i Svenska Tennisförbundet. Jag brinner självklart för tennis i 
allmänhet, men svensk tennis i synnerhet. 

Till vardags arbetar jag som klubbchef i Växjö Tennissällskap sedan fyra år tillbaka. Vi har gjort en 
häftig resa där vi under fyra år har dubblat antalet kursdeltagare, gjort en helrenovering av klassiska 
Strandbjörkshallen och granskat vår egen verksamhet ut i sömmarna med kritiska ögon. Idag är vi på 
god väg mot där vi vill vara och hoppas kunna fortsätta utvecklas varje dag. 

Jag fyller senare i år 30 år, min hittills 20-åriga tenniskarriär startade i Falun där jag är född och 
uppväxt. Rätt snabbt insåg jag att det inte skulle bli något vidare av mig som spelare utan valde då att 
engagera mig ideellt i Falu TK, bland annat med deras futuretävling. Samtidigt som jag läste 180hp 
Sport Management på Högskolan Dalarna hade jag ideell praktik i föreningen där jag tidigt fick en 
inblick i rollen som verksamhetsansvarig samt styrelsearbete då jag valdes in i styrelsen när jag var 18 
år. 

Efter min studietid fick jag möjligheten att jobba tillsammans med Pelle Hjertqivst och Kings of Tennis, 
detta efter att jag hade hjälpt till med tävlingen under flertalet år. Sedan gick flyttlasset till Växjö och 
tidigt kom jag i kontakt med Åke Magnusson som snabbt visade mig ett stort förtroende och jag blev 
invald i styrelsen. I takt med att han ville varva ner axlade jag hans roll och är anställd sedan 2018. 

Jag har tidigare erfarenhet från Svenska Tennisförbundet då jag dels hjälpt till på flertalet DC/Fed 
Cup-evenemang, jag var även anställd på 25% under en period då jag hjälpte till att bygga upp nya 
Tennis.se. Idag är jag med i SvTF:s paratennisråd. 

Jag hoppas kunna bidra med mycket i styrelsearbetet för SvTF. Jag brinner för föreningsidrotten och 
hur man kan hitta vägar för tennisföreningar att utveckla sin verksamhet och få en mer levande 
klubbvardag. Digitalisering och modernisering av tennisen är också något jag tycker är intressant, hur 
ser framtidens tennisförening ut?

Något jag gärna skulle vara med och utveckla är också nätverksdelen inom tennisen. Jag tror det skulle 
vara otroligt värdefullt att ha en fungerande kommunikationskanal lokalt, regionalt och nationellt för 
tränare, klubbchefer, ordföranden med mera. Jag har en stark tro att det finns otroligt många bra 
tankar och idéer i vårt avlånga land, och skulle det finnas ett bra forum att framföra dessa där även 
SvTF kan ta del av diskussionen vore det bra för alla.


