
Inbjudan att nominera till styrelseuppdrag inom Järna IF 

verksamhetsåret 2023-2024 

 

Valberedningen bjuder härmed in till nominering för förtroendeuppdrag inom JIF! 

Dokumentet innehåller en presentation av föreningen samt nuvarande styrelse, 

information om vilka förtroendeuppdrag som är möjliga att nominera till, vem som har 

möjlighet att bli nominerad, vem som kan nominera samt hur nomineringar ska se ut 

och när de ska vara inkomma. 

 

 

Järna IF 

 

Järna IF är en idéburen förening som är ideellt driven av styrelsemedlemma, ledare i 

respektive sport samt aktiva medlemmar. Grundtanken med Järna IF är att det ska utgöra en 

dynamisk plattform för att driva aktiviteter av olika slag som alla har råd att delta i.  

Från början, 2013, var gymnastiken en stor del av verksamheten, andra sporter som parkour 

och casting har varit aktiva men är vilande nu. Idag finns tre aktiva sporter; karate, bågskytte 

och den nystartade Bamsegympan för de allra yngsta.  

 

 

Styrelsen 

 

Ordförande: Veide Lingås – omval 1år 
 
”2007 utbildade jag mig till idrottspedagog och har sedan dess engagerat mig i idrott och 
idrottsrörelsen som idrottsledare, idrottslärare, föreningskonsulent och senast som 
generalsekreterare på ett idrottsförbund innan jag bytte bana till sjuksköterska. Tillsammans 
med några vänner startade jag Järna IF 2013 och har sedan dess varit aktiv i föreningen på 
olika vis. Som ordförande, kassör, ledamot och som aktivitetsledare. Min drivkraft i 
föreningen är att skapa mötesplatser för människor i olika åldrar, stötta aktiviteter samt att 
bidra till ett rikare utbud av idrotter i Järna.”  
 
 
Vice ordförande: Örjan Lundström – 1år kvar 
 
”Jag har varit med i föreningen sedan 2017. Först som bågskytt och sedan i karatesektionen 
sedan februari-18. 
Hjälptränare för barn och nybörjare. 
Järnabo sedan födseln och vurmar för aktiviteter och engagemang på orten.” 
 



 
Sekreterare: Benny Sommardag - omval 2år 
 
”Medlem i föreningen sedan 2017 och aktiv i styrelsen sedan 2018. 
Har arbetat inom Telekom under mitt yrkesliv, främst projektledning. 
Som person är jag lyhörd, strukturerad och målinriktad. 
Har erfarenhet av mindre styrelsearbete sen tidigare. 
Utövar karate i föreningen sedan 2017.” 
 
 
Kassör: Agneta Okoth – 1år kvar 
 
”Sedan 3 år tillbaka arbetar jag på Entelios AB som ekonom.  
Jag är faktureringsansvarig och hanterar datainsamling, kontroller, rapportering och är 
"mina kunders" närmaste kontaktperson gällande detta. 
På fritiden tränar jag karate samt tränar specialsök med min 3 åriga schäfer. 
Jag är kassör för Järna If där jag har hand om in och utbetalningar, löpande redovisning, 
deklaration samt årsbokslut.” 
 
Ledamot: Kajsa Petterson - omval 2år 
 
 ”Jag bor i Södertälje med min familj och har själv sysslat med olika idrotter, till exempel 
gymnastik och löpning, sen jag var barn. Jag tycker att det är viktigt att alla som vill ska 
kunna idrotta och känna sig välkomna, både i föreningen och i aktiviteten. Jag har jobbat 
med barn och ungdomar i många år och har därmed på nära håll även sett hur viktigt det kan 
vara att hitta en aktivitet man trivs med och få vara en del av en idrottslig gemenskap. Järna 
IF som erbjuder olika aktiviteter känns därför extra viktig. 
 
Jag har varit med i Järna IF:s styrelse sedan 2017, utan att hittills vara aktiv i någon av 
föreningens aktiviteter. Min ambition är istället att verka för att föreningen ska fortsätta 
erbjuda medlemmarna olika typer av aktiviteter, vara inkluderande och en trygg förening för 
barn, ungdomar och vuxna som vill mötas i idrotten.” 
 
 
Ledamot: Niklas Palmekrans – 1år kvar 
 
”Jag jobbar som bl.a. biologilärare på Järna Naturbruksgymnasium och på min gård som 
heter Tisenö och ligger i norra Östergötland. Jag har varit med i Järna Bågskytte inom Järna 
IF sedan 2018. Har också fungerat som tränare för Järna Bågskytte tillsammans med Richard 
Svanström under 2 år. Har suttit med i styrelsen för Järna IF sedan årsmötet 2022 och har 
deltagit sedan dess i de flesta av föreningens styrelsemöten. Min önskan och ambition under 
2023 i styrelsearbetet är att utveckla Bågskytte sektionen och att effektivisera arbetet inom 
styrelsen genom att försöka bidra till en bra arbetsfördelning med väl förberedda möten.” 
 
 
Ledamot: Rodrigo Gallardo - omval 2år 
 
”Jag har arbetat med att skapa en Karatesektion inom Järna IF i flera år nu, jag är med i 
styrelsen för att jag vill att karate delen skall vara representerad av någon som är aktiv i 
karaten och förstår sportens behov. Jag brinner för att se mina elever utvecklas gamla som 
unga. När jag började här hade vi kanske, om jag inte mins fel, fem elever som sedan blev tre. 
Men det växte och nu är det ganska många som tränar regelbundet. Det krävs dedikation, 
planering och engagemang som innebär många timmar i veckan. Men som jag sade tidigare, 
jag älskar sporten och mina elever och det gör allt jobb värt varenda minut.” 
 
 

 



Nominering 

 

Nomineringen ska innehålla följande information:  

● Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) för den nominerade 

personen  

● Vilken eller vilka förtroendeuppdrag som personen blir nominerad till  

● Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) till den/de som nominerar.  

Nomineringen skickas till Valberedningen via mail: linda.alegard@gmail.com senast den 26:e 

februari.  

Inkomna personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.  

Vid frågor kontakta JIF Valberedning via mail linda.alegard@gmail.com  

 

Förtroendeuppdrag: 

De förtroendeuppdrag som är öppna att nominera till är:  

Ordförande, kassör, sekreterare och ledamot.  

Alla uppdrag väljs med en tvåårsperiod vilket innebär att halva styrelsen ställer sina platser 

till förfogande varje år. På så sätt skapas en stabilitet och långsiktighet. 

 

Valbarhet och nomineringsrätt  

Alla nominerade betalande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast 28:e februari 

2023 är valbara till förtroendeuppdrag inom JIF.  

Rätt att nominera har: medlemmar i JIF som betalat in medlemsavgiften senast 28:e februari 

2023.  

 

Handläggare: JIF Valberedning  

Järna IF uppmanar klubbens olika falanger, karaten, bågskytten samt bamsegympan, att 

vidarebefordra nomineringsanmodan till medlemmarna i respektive grupp.  

Ska även publiceras på JIFs hemsida.  

Nomineringar ska vara inkomna till valberedningen 26:e februari 2023. 

Valberedningen består av: Linda Älegård, sammankallande, Evelina Rickfält och Eva-

Katarina Walllin. 
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