
En ny Valberedning fick Årsmötets uppdrag enligt stadgarna att föreslå ledamöter till 
Styrelse, revisorer  
 
Förutsättningarna för vårt arbete och motivering 
 

- Sveriges största fotbollsförening (per aktiva spelare) ska ledas av en styrelse som är 
kompetent, arbetar energiskt för att stärka föreningens position som kvalitativ 
ungdoms-och breddförening och som en stabil elitförening både på dam-
och herrsidan. 
 

- Kärnverksamheten är fotbollsverksamhet för lek, trivsel, hälsa, prestationer och 
underhållning för alla kategorier människor i Västerort. 
 

- Klubben har de senaste 20 åren uppnått en mycket kvalificerad och erkänd hög 
standard som "talangfabrik", senaste tiden även på damsidan genom sina Akademier. 
 

- Ekonomien börjar stabiliseras genom de senaste årens många 
värdefulla transfereringar. Detta är ett klart bevis på att vi kan finna vår rätta plats i 
den s k näringskedjan, där vi måste etablera oss över tiden. 
 

- Vi har en stark ställning i svensk fotboll trots de svåra anläggningsförhållanden som 
råder i Stockholms Stad. 
 

- Alla idrottsföreningar har drabbats hårt av pandemin, ekonomiskt och organisatoriskt 
när verksamheterna har begränsats, därav också intresset. 
 

- Det pågår en mycket stark omvandling i hela samhället, i hela världen faktiskt, med 
miljöfrågorna, digitalisering och urbanisering. Det ställer redan idag stora nya krav på 
föreningars resurser och kunskaper för att kompetent kunna hänga med i attraktion 
och kommunikation.  
 

- BP har ett relativt nytt och ungt Sportkontor; de är redo att samarbeta med en 
styrelse som är kompetent och framåtsyftande. Här har, liksom från medlemmarna i 
stort, framförts synpunkter på att det tillförs speciella kunskaper för avtalsjuridik och 
samhällsanpassning tekniskt och socialt, så att föreningen bättre kan leva upp till 
mångfald, åldersfördelning och andra värdegrundsfrågor. 

 
- Många har framfört att styrelsen borde bestå av färre ledarmöter på sikt vilket också 

föreslagit i de nya stadgeförslagen.  
 

- Följande står ej till förfogande Jonas Bodin, Fredrik Dahlin, Niclas Melin, Fredrik 
Sträng.  

 
 
 
 



Vi har arbetat i Valberedningen med dessa förutsättningar sedan september, deltagit i 
styrelsemöten, träffat olika intressegrupper och samtalat med gamla och unga engagerade 
medlemmar, föräldrar och sponsorer.  
 
Glädjande nog finns det många synpunkter både sakliga och emotionella. Vi har försökt att 
kryssa fram bland framförda positiva och kritiska aspekter och landar med förslag om en b a 
l a n s e r a d grupp av ledamöter i en styrelse enligt nedan: 
 
Ordförande  Manfred Aronsson  1år 
 
tidigare vald           Annette Fagergren            1 år  
  Lars Olov Fredriksson  1 år 
  Mats Örbrink   1 år 
  Kjell Jonevret  1 år 
 
 
omval                        Anna Iwarsson                2 år 
                                 Sara Kroon   2 år 
 
nyval                          Tor Dunér   2 år 
                                 Ola Danhard    2 år  
 
omval föreningsrevisor Claes Göran Fri  1 år 
omval revisor Stefan Norell   1 år 
  Fors (Suppleant)  1 år 
 
 
Presentationer 
 
Manfred Aronsson   
Företagsledare i media, Tv3, MTG, konsult. Tidigare styrelseledamot samt lagledare i BP.  
 
Tor Dunér 
Advokat, partner i egen byrå, Next advokater, internationell affärsjurist. Fd spelare i  
BPs A-lag.  
 
Ola Danhard 
Känd som en Mr BP, ledare, klubbdirektör i BP c a 50 år. Återvändare!? 
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