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      2023 03 13 
 
 

    Svenska Bangolfförbundets valberedning 
              Förslag inför årsmötet 2023  
 
 
Valberedningen föreslår att förbundsmötet väljer följande personer till Svenska Bangolfförbundets 
styrelse samt revisorer och disciplinnämnd vid årsmötet 2 april 2023, 
 
Förbundsstyrelsen 
 
Ordförande  1 år  Omval Mats Söderkvist           Haga BGK Mellansvenska 
Ledamot      2 år  Omval Elisabeth Brandt          Skoghalls BGK Mellansvenska 
Ledamot      2 år  Omval Hans Bergström          Uddevalla BGK Västsvenska            
Ledamot      2 år  Nyval* Johanna Lindoff           Uppsala BGK Östsvenska 
Ledamot      2 år  Nyval* Ingela Eriksson            Djulö BGK Mellansvenska 
Ledamot      1 år  Fylln val* Birgitta Rittner              Akalla-Kanaan 98 Östsvenska 
 
   
Nedanstående ledamöter har ett år kvar av mandatperioden 
 
Ledamot Marie Aldrev   Haga BGK Mellansvenska 
Ledamot Christian Eriksson   Eskilstuna BGK Mellansvenska 
Ledamot Stefan Gillberg              BGK Jönköping         Sydsvenska    
Ledamot Ulf Kristiansson            Skoghalls BGK Mellansvenska 
 
  
 
Revisorer  
 
Auktoriserad revisor  1 år Nyval Elias Alakir Guide Revision       
Aukt rev suppleant 1 år Nyval Marie Granqvist Guide Revision 
Förtroendevald rev   1 år Nyval* Roger Niord Gullbergsbro BGK Västsvenska 
Revisorssuppleant    1 år Omval Johny Forss Staffanstorps BGK Sydsvenska
  
 
 
Disciplinnämnd  
 
Ordförande 1 år  Omval Leif Nilsson Sjöviken IF Sydsvenska 
Ledamot 1 år  Omval Hans Bergström            Uddevalla BGK Västsvenska 
Ledamot 1 år  Omval Andreas Feuk                BGK Linjen Sydsvenska 
Ledamot 1 år  Omval    Lena Nilsson               Sjöviken IF Sydsvenska 
 
 
(*) Presentation i bilaga 1 (sid 2). 
 
Övriga inkomna förslag till valberedningen 
Eddie Söderlund, Sundsvalls BGK, har nominerats som ledamot i förbundsstyrelsen. 
 
 
EU/Stig Pettersson 
Ordf, SBGFs Valberedning 
 
Stig Pettersson 070-398 16 53  stig.pettersson@bangolf.se 
Jens Bergström 076-851 70 75 jensobb@hotmail.com 
Anette Larsson 070-889 82 00 anette@linjen.nu  
Eva Jonsson 073-998 23 75 eva59jonsson@gmail.com  
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Bilaga 1 
 
Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter och lekmannarevisor 
 
 
 
Johanna Lindoff 
23 år, bor i Malmö. 
Arbetar heltid som receptionist och konferens- / gruppbokare på hotell 
Jag ser detta som en merit att kunna lära mig mer om bangolfen och kanske även ge några bra idéer. 
Så klart ska det bli både roligt och spännande om jag väljs in i styrelsen vid årsmötet 2023. 
Har spelat bangolf sedan 2015 och spelar för Uppsala BGK. Ser fram emot att bli bättre spelmässigt 
samt lära mig mer med målet att spela i landslaget. 
 
 
Ingela Eriksson 
Sambo, fyller 47 år, född och uppväxt i Katrineholm.  
Jobbar som skolkock sedan 24 år, är just nu köksansvarig på en mindre skola på landet. 
Började tävla i bangolf 2005. Spelat för Djulö BGK sen 2007, där jag nu är ordförande sedan 3 år, 
innan det sekreterare i 8 år.  
Tidigare varit ledamot i distriktsstyrelsen. För närvarande damansvarig i MSBGF. 
Har 2 SM guld, 1 SM silver, 2 SM brons. Gjorde landslagsdebut i  OT-landslaget 2022. 
Förutom bangolfen så är jag med i Lottakåren, där jag också haft olika styrelseuppdrag.  
Just nu också ledamot i vår bostadsrättsförening. 
På fritiden tränar jag Friskis & Svettis och vattengympa och mycket bangolf såklart. 
 
 
Birgitta Rittner  
Alltid svårt att beskriva sig själv! Jag är 74 år och har ett mycket långt yrkesliv som 
marknadskommunikatör. Examen från IHR (Institutet för Reklam- och marknadsföring, numera en del 
av Sthlms Universitet). Det kan delas in i fyra kapitel. Först inom mediavärlden, därefter 
lantbrukskooperationen (Arla och Mejerierna), sedan PR-konsult och slutligen det allra bästa: 
idrottsvärlden där jag som Gymnastikförbundets marknads- och kommunikationschef arbetade i nära 
14 år och slutligen gick i pension. Jag har efter detta också varit ideellt arbetande styrelseledamot i en 
gymnastikförening och även i Gymnastikförbundet Öst. Numera är jag engagerad i damkommittén i 
min golfklubb (tyvärr inte bangolf) och även i några andra organisationer utanför idrotten.    
Det mesta i mitt yrkesliv har gjort att jag väl känner till hur olika villkoren för verksamheterna ser ut i 
landets olika delar.  
Mindre idrotter får jobba hårt för att nå fram utanför den egna kretsen, i hård konkurrens om 
uppmärksamheten.  Möjligheterna har dock ökat tack vare tillkomsten av alla nya medier och kanaler 
som gör oss mer oberoende av traditionella medier. Jag är helt övertygad om att de många sociala 
medier vi har - och som Bangolfförbundet redan etablerat - kan hjälpa oss att synas betydligt bättre 
när de används målmedvetet och långsiktigt. Bangolfförbundets verksamhet är något att vara väldigt 
stolt över. Jag har läst in mig ordentligt och är imponerad över var förbundet står och vart ni siktar och 
vill gärna bidra till att synliggöra allt detta utifrån min erfarenhet som marknads- och 
kommunikationsstrateg med absolut fokus på dagens nya kanaler och sociala medier. Har jag en 
devis är det nog Respekt för historiken men fokus på nuet och framtiden.  
 
 
Roger Niord 
65 år och nyligen pensionär 
Spelat bangolf sedan sent 60-talet med bl a SM- EM-guld i lag oldtimers som meriter. 
Verkat i Gullbergsbro BGKs styrelse i 15 år.  
Har civilt jobbat som produktchef och säljare inom VVS hela mitt arbetsliv. 
 


