VSK FOTBOLL
Iver Arena

Valberedningens förslag
Bästa medlemmar i VSK Fotboll

Här får ni valberedningens förslag till ny styrelse till årsmötet 21 mars 2022. Det har varit vår ambition
att ha kontinuitet i styrelsen för att fortsätta arbetet enligt den fastslagna strategin.
Trots vår ambition om kontinuitet består förslaget av fyra nya ledamöter samt ny ordförande.
Valberedningen vill tacka ordförande och de ledamöter som kliver av sina uppdrag för mycket
betydelsefullal insatser för VSK Fotboll.
Under vårt arbete har vi sett att det finns ett stort intresse att bidra till VSK Fotbolls styrelsearbete
vilket har underlättat arbetet att hitta starka kandidater. Genom att föreslå en ny ordförande som
redan ingår i styrelsen, samt med tre övriga ledamöter som fortsätter sina uppdrag, tror vi att
kontinuitet uppnås.
De personer vi föreslår har gedigen erfarenhet av ledarskap och föreningsliv, som vi tror kan tillföra
både ny kraft som nya perspektiv i det kommande styrelsearbetet. Förutom att vi hade önskat
ytterligare någon kvinna vet vi att det är en bra kombination av kompetenser, erfarenheter och
personligheter.
Jag (Thomas Wahl) vill också tacka för min tid som valberedare i den vackaraste klubben på vår jo-oo-ord. Jag har haft äran och förtroendet att ha ansvar för valberedningen under sex år men lämnar
nu över det här viktiga uppdraget till min kollega i valberedningen, Sasha Besirow samt ytterligare
någon ledamot. Fundera gärna på vem du vill ska representera medlemmarna i valberedningen under
kommande år. Vi ses på läktaren som vanligt.
Heja Sport!

VSK Fotbolls valberedning genom Thomas Wahl och Sasha Besirow
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Förslag på ny ordförande:
Stefan Brandberg, 67 år – Stefan är ledamot i VSK Fotbolls styrelse 2021. Pensionär sedan 2020 då
han slutade som idrotsschef efter fem år i Västerås Stad. Han har dessutom arbetat som fritidschef
i Enköpings Kommun samt varit VD på Bellevue Stadion här i Västerås.

Han har även erfarenhet som ordförande i Västmanlands fotbollförbund och ledamot i Svenska
Fotbollförbundets styrelse. Stefan är en föreningsmänniska som brinner för både bredd och elit. Han
är dessutom övertygad om att det går att bedriva båda delarna.

Ledamöter som är kvar sedan tidigare:
Anders Tengström – omval 2 år
Hannu Högberg – kvarstår 1 år
Jörgen Hedström – omval 1 år

Förslag på nya ledamöter:
Andreas Lindahl, 49 år – Andreas är CFO på Prevas. Han brinner för att utveckla organisationer,
människor och fotbollen i stan. Han har fru och två barn där sport alltid stått i centrum. Andreas är
uppväxt i Västerås och har precis avslutat ett 14-årigt engagemang som ungdomsledare inom
fotbollen.

Han hoppas kunna hjälpa VSK att ta nästa steg som fotbollsklubb och ta vara på den potential som
finns. VSK Fotboll ska vara en ledande klubb som berör oss alla.
Elma Åhlin Bilalovic, 35 år – Elma är sedan 2016 VD på Carpenter, en bygg- och fastighetskoncern
här i Västerås. Hon är i grunden ekonom med fokus på marknadsföring. Elma kan beskrivas som
målinriktad, driven och alltid fullt engagerad i de utmaningar hon tar sig an. På jobbet brinner hon
för ständiga förbättringar.
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Genom att ställa höga krav på framförallt sig själv men också sin omgivning strävar hon efter att
uppnå en högpresterande miljö.
Magnus Breitholtz, 50 år – Magnus är professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet, där
hans huvudsakliga uppdrag är att vara prefekt för institutionen för miljövetenskap samt rektorsråd i
miljöfrågor. Han har och har haft en rad olika styrelseuppdrag inom framförallt olika akademiska
verksamheter.

Magnus är ursprungligen från Västerås men bor sedan 20 år i Stockholm. Han spelade själv fotboll i
VSK från 6 till 19 års ålder och nådde A-laget innan han avslutade karriären för lumpen och studier.
Trots att han inte bott i Västerås på flera decennier, så har alltid intresset för VSK fotboll bestått.
Nu är det större än någonsin.
Per Lithammer, 61 år – Per är sakkunnig på Kultur och Fritid i Nyköpings kommun. Har har tidigare
varit generalsekreterare för Amatörteaterns Riksförbund, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden
i Västerås 2010-2014 samt ordförande för Fotbollsalliansen Västerås 2015-2016.

Per brinner för att skapa resultat genom goda samarbeten. Han är en föreningsmänniska som vill
vara med och bidra för att VSK Fotboll ska ta vara på sin fulla potential.
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