
 
   
 

 
 

 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2022 
 
 
Vid Svenska Skolidrottsförbundets kommande förbundsmöte 2022 går följande 
mandatperioder i förbundsstyrelsen ut: 
 
Ordförande – Jamie Roshage Spörndli 
Vice ordförande på två år – Daniel Kåreda 
Ledamot, 4 år – Vakant 
Ledamot, 4 år – Jenny Claesson 
Ledamot, 2 år – Karolin Holmberg 
Ledamot, 2 år – Markus Ahlgren 
Ledamot, 2 år – Åsa Edlund 
 
För ledamöterna Jenny Knookala och Mirza Basic återstår två år. 
 
I nuvarande styrelse har Hampus Dahlström avgått under perioden. Åsa Edlund har suttit 
maxtiden i förbundsstyrelsen på åtta år. Två nomineringar har inkommit till 
valberedningen. Hugo Hindsberg nominerad av SDF Dalarna samt Adam Bodin 
nominerad av SDF Stockholm. Båda Hugo samt Adam meddelade senare att de inte 
önskar att stå till förfogande som kandidater.  
 
 
Valberedningens förslag inför kommande styrelseval 
Ordförande på två år – Jamie Roshage Spörndli (omval) 
Vice ordförande på två år – Daniel Kåreda (omval) 
Ledamot – Jenny Knookala (två år kvar) 
Ledamot – Mirza Basic (två år kvar) 
Ledamot, 4 år – Jennie Gustafsson (nyval) 
Ledamot, 4 år – Erika Örjes (nyval) 
Ledamot, 2 år – Markus Ahlgren (omval) 
Ledamot, 2 år – Karl Kalin (nyval) 
Ledamot, 2 år – Karolin Holmberg (omval) 
 
 
Valberedningens förslag till revisorer och revisionsbolag 
Revisor och tillhörande revisionsbolag, 2 år – Tommy Nilsson, Revideco AB 
Revisor och tillhörande revisionsbolag, 2 år – Madeleine Beijer, Revideco AB 
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I det fall nya stadgar antas kommer även en disciplinnämnd behöva tillsättas 
av förbundsmötet. Denna ska i så fall bestå av: 
Ordförande, 2 år  
Ledamot, 2 år  
Ledamot, 2 år  
 
 
  



 
   
 

 
 

PRESENTATION AV KANDIDATER 
 
 
Jamie Roshage Spörndli 
Ålder: 30 år 
Bostadsort: Stockholm 
Sysselsättning: Arbetar som projektledare för Svenska Motorsportförbundet 
 
Bakgrund och kompetenser: Jag har varit engagerad inom Skolidrottsförbundet i snart 
femton år, på förenings-, SDF- och förbundsnivå. Jag har pluggat Sport management och 
arbetet inom idrotten de senaste sju åren. Under årens gång har jag skapat ett stort 
nätverk inom idrottsrörelsen. 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet: Jag vill återstarta all verksamhet 
efter pandemin och tillsammans med föreningar och distrikt hitta ett nytt normalläge. Jag 
vill också fortsätta det utvecklingsarbete som ständigt pågår, just nu med lite extra fokus 
på föreningskvalitet och extern synlighet.  
 
 

 
 
 
 
Daniel Kåreda 
Ålder: 36 år 
Bostadsort: Vellinge 
Sysselsättning: Kanslichef, Lunds universitet 
  
Bakgrund och kompetenser: Jag har en lång ideell bakgrund inom civilsamhället och 
har också arbetat med föreningar och organisationer i många år. Jag har varit 
idrottsledare och föreningsledare på lokal nivå såväl som suttit i nationella styrelser i tjugo 
år. Jag har varit i aktiv inom bland annat Rädda Barnens Ungdomsförbund, Sveriges 
Ungdomsråd, Ledarna och Scouterna. 
 
Jag arbetar idag som kanslichef och administrativ chef på Lunds universitet. Där kan en 
säga att jag ansvarar för allt det som inte är direkt utbildning eller forskning. Tidigare har 



 
   
 

 
 

jag jobbat som sektionschef på gymnasieförvaltningen i Malmö stad, varit kultur- och 
fritidschef i Svedala kommun och även varit VD för Vuxenskolan. Jag har suttit i 
Skolidrottsförbundets förbundsstyrelse sedan 2016, och var under en period 2018 
tillförordnad generalsekreterare för förbundet, och jag har fullkomligt älskat varenda stund 
jag varit aktiv i det här förbundet! 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet: Jag vill att Skolidrottsförbundet ska 
vara ungas hemmaplan. Barns egen arena för att leda sig själv och andra, samtidigt som 
idrott och fysisk aktivitet är kärnan i vad vi gör. 
 
Jag har själv idrottat sedan barnsben. På olika sätt, inom olika idrotter och tillsammans 
med andra eller ensam. Det har gjort ett mycket starkt avtryck på mig, inte minst i den 
något väl tilltagna vinnarskallen. Kan jag genom mitt engagemang underlätta för andra 
barn att få uppleva samma sak, och för ledare att få växa i sina roller är det värt hur 
mycket som helst! 
 
Vi är en ideell rörelse där jag vill bidra till att skapa kvalitet och struktur i balans med allt 
det engagemang våra fantastiska aktiva har. Mer och fler krav på styrning och uppföljning 
kan ofta upplevas som att det krockar med ideellas engagemang. Det vill jag undvika. Jag 
vill bidra med att skapa en så bra stödstruktur det bara går för ideella ledare – unga som 
gamla – så att det är tydligt att det är de som leder hela rörelsen! 
 
 

 
 
 
 
Jennie Gustafsson 
Ålder: 23 år 
Bostadsort: Stockholm 
Sysselsättning: Student 
 
Bakgrund och kompetenser: Jag har under de senaste åren engagerat mig inom 
elevrörelsen och för barns rättigheter. 2019–2021 var jag ordförande på heltid för 
Elevernas riksförbund, fd Sveriges elevråd - SVEA. Det är en nationell organisation 
som samlar elevråd och elevkårer på högstadiet och gymnasiet i syfte att skapa 
en bättre och mer demokratisk skola. Innan dess hade jag andra uppdrag inom 
samma organisation såsom utbildare, verksamhetsrevisor och styrelseledamot. 



 
   
 

 
 

Självklart har jag även många år som aktiv i elevråd på min skola. Det är en 
organisation där jag fått växa och lära mig mycket om styrelsearbete, skola och 
hur det är att vara elev i Sverige idag. Jag har även varit aktiv i Plan International 
Sveriges ungdomsråd i många år (2015–2021). Där har jag fått en större förståelse 
för barn och ungas situation världen över, hur vi man bör arbeta strategiskt och 
operativt med inkludering och barnrättsfrågor. 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet:  
Jag har ett starkt engagemang för jämlik hälsa eftersom jag sett att många barn 
och unga lyfter fram ohälsa som ett stort problem och för att jag sett hur 
mycket det skiljer sig mellan olika grupper. Därför hade det varit väldigt 
engagerande för mig att arbeta inom skolidrottsförbundet. Alla barn och unga går 
i skolan, därför är det jättebra om vi kan se till att erbjuda gratis aktiviteter just 
där. Om jag blir vald hoppas jag kunna bidra med mina kunskaper om inkludering 
av barn och unga, utmaningar i svensk skola, elevers upplevelser av hälsa och 
rörelse samt att skapa fungerande och hållbara föreningar av och för barn och 
unga. 
 
 

 
 
 
 
Erika Örjes 
Ålder: 23 år 
Bostadsort: Uppsala 
Sysselsättning: Student på heltid. Läser Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 
  
Bakgrund och kompetenser: Jag har varit aktiv inom Skolidrottsförbundet sedan jag 
gick i högstadiet då jag blev invald i föreningen på min skola. Därefter har jag fortsatt växa 
inom förbundet och både varit ordförande i Dalarnas Skolidrottsförbund samt suttit som 
ledamot i förbundsstyrelsen mellan 2018–2020. Utöver min bakgrund inom förbundet har 
jag jobbat mycket med strukturering och utveckling inom en rad områden. Problemlösning 
är min paradgren och jag är känd för att få saker gjort. 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet: Jag har alltid trott väldigt stark på 
Skolidrottsförbundets verksamhetsidé och jag vill vara med och sprida den, så att fler barn 
och unga kan få en meningsfull och givande fritid. Jag vill se till att vi som förbund får 
verksamheten att fungera i praktiken och hittar effektiva lösningar på de hinder som 



 
   
 

 
 

upplevs på olika håll idag. Det kan vara utmanande att hålla ihop en organisation med 
medlemmar i så blandade åldrar och med så olika bakgrunder som i Skolidrottsförbundet, 
men det är just där vår styrka ligger och jag ser fram emot att vi tillsammans kommer få 
hjulen att snurra i hela landet.  
 
 

 
 
 
 
Markus Ahlgren 
Ålder: 26 år 
Bostadsort: Malmö 
Sysselsättning: Studerar systemvetenskap på Lunds universitet. 
 
Bakgrund och kompetenser: Gammal skolidrottare från högstadiet som jag varit med 
och startat. 
 
Har även varit aktiv i min gamla fotbollsförening som styrelsemedlem och tränare. 
De senaste fyra åren har jag varit ledamot Skolidrottsförbundet. 
Varit ordförande i Skånes skolidrottsförbund i 4 år och har varit engagerad i distriktet i runt 
6 år. Projektledare som drivit en skolidrottssatsning i Malmö stad. 
 
Har arbetat som resurslärare på en lågstadieskola och har kunskaper inom skolan. 
Jag är även utbildare med Sisu Skåne i deras "Mitt första ledarskap" som är en 
ledarskapsutbildning för ungdomar som vill bli ledare. 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet: Alla ska kunna engagera sig i en 
förening och med vårt förbund kan vi skapa möjlighet för fler personer att vara aktiva. 
Styrkan hos oss ligger i våra föreningar som engagerar och aktiverar våra 
medlemmar.  Jag vill fortsätta vårt arbete med förbundet för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för dessa föreningar. 
 



 
   
 

 
 

 
 
 
Karl Kalin  
Ålder: 17 år 
Bostadsort: Vislanda 
Sysselsättning: Studerar på gymnasienivå 
 
Bakgrund och kompetenser: Jag har suttit med i styrelsen för Vislanda Skol IF sedan 
jag var 13 år, först som ledamot ett halvår och sedan som sekreterare som jag fortfarande 
är. Jag blev antagen till Ledarskapsprogrammet år 2021–2022 och håller just nu på att 
genomgå den utbildningen. På min gymnasieskola sitter jag också med som ledamot i 
styrelsen för Elevkåren. I åttan praoade jag på en skola i Gambia som min mormor har 
varit med och grundat, mycket givande. Jag är en positiv människa som gillar utmaningar 
och tar mig gärna an nya saker! 
 
Vad vill jag med mitt arbete i Skolidrottsförbundet: Jag tycker att det ska bli väldigt 
roligt och ser fram emot att dela med mig av samt få nya erfarenheter som jag också kan 
använda mig av i framtiden. Jag hoppas kunna bidra på ett sätt som är utvecklande. 
Dessutom ska det bli roligt att få besöka olika platser i Sverige i samband med träffarna 
samt att träffa nya människor och skapa nya kontakter!  
 

 



 
   
 

 
 

Karolin Holmberg 
Ålder: 21 år 
Bostadsort: Umeå 
Sysselsättning: Studerande (läkarprogrammet) 
  
Bakgrund och kompetenser: Jag är en driven person som är van att ha många bollar i 
luften och gillar att engagera mig inom olika sammanhang. Min idrottsbakgrund sträcker 
sig långt tillbaka. Jag gillar all form av idrottsutövning, både inom förening samt privat 
motionering. I dagsläget spelar jag fotboll och är även fotbollsdomare. Tidigare har jag 
även tävlingssimmat i många år. 
 
Jag har alltid varit intresserad av att engagera mig i olika typer av förtroendeuppdrag. Jag 
har nu suttit i två år i skolidrottsförbundets styrelse, vilket har varit väldigt givande och nu 
vill gärna använda mig av mina nya kunskaper för att kunna bidra ytterligare en 
mandatperiod. Andra förtroendeuppdrag jag haft har bland annat varit att under två år 
(2018–2020) var jag med i Rudbeckainska skolidrottsförbundets styrelse, först som 
ledamot och därefter som sekreterare. Jag har även haft förtroendeuppdrag under min 
militära grundutbildning samt varit ordförande i elevrådsstyrelsen på Fryxellska skolan. 
  
Vad jag vill med mitt arbete i skolidrottsförbundet: Med mitt arbete i 
skolidrottsförbundet vill jag lyfta in de ungas perspektiv till förbundsnivå. Jag har varit med 
förbundsstyrelsen en mandatperiod om två år vilket gör att jag nu känner mig insatt i 
arbetet och vill fortsätta föra arbetet framåt. Jag har tidigare suttit med i en 
skolidrottsförenings styrelse och med anledning av detta har jag insyn I hur arbetet kan 
fungera I föreningar och på sådant sätt komma med idéer som grundar sig på mina 
tidigare erfarenheter från skolidrotten. Jag vill vara med och bidra till att skapa 
förutsättningar för skolidrotten på alla nivåer, bidra till delaktighet och arbeta med frågor 
som rör idrott, rörelse och ledarskap bland unga. Skolidrotten kan ge så mycket för alla de 
som vill och får möjlighet att vara en del av den. Därför vill jag vara med och skapa 
förutsättningar för skolidrottsförbundets verksamhet med de ungas perspektiv i åtanke. 
 
 

 


