
 
 

 

    VSK FOTBOLL 

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Bästa medlemmar i VSK Fotboll 

 

Här får ni valberedningens förslag till ny styrelse till årsmötet 15 mars 

2023. Det har varit vår ambition att ha kontinuitet i styrelsen för att fortsätta 

arbetet enligt den fastslagna strategin. 

Valberedningens arbete har utgått utifrån vad sittande styrelse har sett för 

behov av kompetens för att skapa en bredd och struktur kopplat till 

klubbens strategi och utveckling  

Valberedningen vill tacka ordförande och de ledamöter som kliver av sina 

uppdrag för mycket betydelsefulla insatser för VSK Fotboll. 

Genom att föreslå en ny ordförande som redan ingår i styrelsen, samt med 

fyra övriga ledamöter som fortsätter sina uppdrag samt att en under året 

adjungerad ledamot väljs in på ett ordinarie mandat ser vi ett vi bibehåller 

en bra grund, kompetens och kontinuitet i styrelsen. 

De nya personer vi föreslår till ledamöter i styrelsen har samtliga en 

gedigen erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete. Några har även på 

olika sätt varit involverade i klubbens arbete i olika roller. Vi ser att vi med 

dessa personer kommer att komplettera styrelsen med bra personligheter, 

erfarenheter och kompetenser. 

 

Vi i valberedningen vill tacka medlemmarna för förtroendet i detta arbete 

och vill även passa på att uppdra till er att fundera på vem NI vill ska 

representera medlemmarna i valberedningen nästa år.  

Nu ser vi framemot en ny fotbollssäsong med världens bästa fotbollslag 

och vi kan lova att vi syns på läktaren… under grönvit flagg! 

 



 
 

Heja Sport! 

 

VSK Fotbolls valberedning genom Jonas Bresser och Sasha Besirov 

 

 

VSK FOTBOLL 

Förslag på ny ordförande 

Magnus Breitholtz, 50 år – Val på 1 år 

Magnus är ledamot i VSK Fotbolls styrelse 2022. Han 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.   

Ledamöter som är kvar: 

 

Elma Åhlin Bilalovic omval 2 år 

Anders Tengström kvarstår 1 år 

Andreas Lindahl kvarstår 1 år 

Per Lithammer kvarstår 1 år 

 

Förslag på nya ledamöter: 

 

Tina Bilock, 37 år – Val på 2 år 

Tina driver sedan 2016 Strategy Factory Scandinavia (Strategiverket), en global 

möjliggörare inom samarbeten mellan industri och innovation. Tina är engagerad 

i hållbara samarbeten och älskar sport i alla dess former. Tina beskrivs som en 

passionerad och drivande (projekt)ledare som med marknadsfokus, gör 

utmaningar till möjligheter och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett positivt 

och effektivt teamarbete. 

 

 

 

 

 



 
 

Erik Berntsen 46 år  - Val på 2 år 

Erik är elkraftingenjör. Flyttade till VSK inför säsongen 2021 med Barkarös duktiga 

F07, nuvarande F17 och är fortfarande med i ledarstaben. 

Stort allmänintresse för fotboll och i synnerhet för att utveckla tjejfotbollen i VSK. 

Den lilla fritid han har utanför fotbollen tillbringas med familj eller på golfbanan. 

Kuriosa. Stiger upp 05.00 varje morgon (även helger) för att träna, vilket brukar 

förbrylla de flesta. 

 
Niklas Koivisto 37 år – Val på 2 år 

Niklas arbetar idag som butikschef och Regionscoach på Clas Ohlson. Har hela 

yrkeslivet varit aktiv inom detaljhandeln i olika ledarpositioner. Han har de 

senaste åren varit i ett stort stöd kring bemanning och engagemang kring 

matcharrangemangen, han är välförankrad i barn och ungdomsfotbollen i VSK. 

Niklas har under 2022 varit adjungerande i styrelsen med ansvar för barn och 

ungdom. Har 10 års erfarenhet av ungdomsidrott i Västerås. 
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  VSK FOTBOLL 

 

      

För årsmötet att besluta 
 

Styrelse 

 

Magnus Breitholtz – Ordförande Val på 1 år 

Elma Åhlin Bilalovic – Ledamot Omval på 2 år 

Tina Bilock – Ledamot  Nyval på 2 år 

Erik Berntsen – Ledamot Nyval på 2 år 

Niklas Koivisto – Ledamot Nyval på 2 år 

 

Valberedning 

 

Sasha Besirov – Valberedning Nyval 1 år ? 

Jonas Bresser – Valberdening Nyval 1 år ? 

Vakant  

 

 

 

 

 


