
VALBERDNINGENS FÖRSLAG TILL IF BROMMAPOJKARNAS ÅRSMÖTE 8 MARS 2023 

En kort sammanfattning om hur valberedningen gått till väga inför årsmötet 2023. 

Vi har haft tolv egna möten, både fysiska och digitala. Samtliga i valberedningen medverkade vid de 

personliga intervjuerna av styrelsen. Vi utarbetade ett frågeformulär för att ställa samma frågor till 

alla styrelsemedlemmar. Vi valde också att gemensamt träffa de nya styrelsekandidaterna för 

intervjuer. 

Efter intervjuer med nuvarande styrelse, medlemmar i klubben och supporterklubben samt anställd 

personal och eget researcharbete har valberedningen kommit fram till följande förslag: 

 

STYRELSE 

Omval nuvarande styrelse: Manfred Aronsson (ordförande), Ola Danhard och Thor Dunér. 

 

Styrelseledamöterna Anna Iwarsson (vice ordförande) och Sara Kroon har tackat nej till omval. 

 

Nyval: Lena Nitz och Christina Forsman (se presentation nedan) 

 

Lena Nitz är 55 år och spelade under 15 år i BP:s flickverksamhet och hela vägen upp till damlaget 

där hon också var lagkapten. Lena är utbildad jurist och polis och var under 12 år verksam som 

ordförande i Sveriges Polisförbund där hon företrädde 22.000 medlemmar och 1.300 

förtroendevalda. I Polisförbundet var Lena ytterst ansvarig för verksamhetens politiska och 

strategiska inriktning och innehåll. 

Lena arbetar idag som expert på brottslighet mot företag på Svenskt Näringsliv och har en bakgrund 

som styrelsemedlem i Stockholms Fotbollförbund, ledamot i Svenska Fotbollförbundets 

tävlingsutskott samt i Riksidrottsnämnden. Lena har sedan hon fyllde 10 år varit medlem i IF 

Brommapojkarna. 

 

Vad är det som lockar dig tillbaka till BP och en plats i styrelsen ? 

- Jag har varit BP:are ända sedan jag som tioåring började spela och har vuxit upp i klubben. 

Mitt ledarskap och att företräda och utveckla individer har grundats i BP. Att få en chans att 

bidraga på styrelsenivå och utveckla klubben ser jag som hedersamt. 

 

Vad hoppas du att kunna tillföra till BP och styrelsen ? 

- Jag har en lång erfarenhet av föreningsarbete på olika nivåer och kunskap om hur det 

fungerar inom idrotten. Jag kan komma med kvalificerade råd, strategiskt tänkande, 

utvecklingsperspektiv och hur vi skall samarbeta som ett lag i styrelsen. 

 



Christina Forsman är 59 år och sedan 23 år tillbaka Ängbybo - mitt i hjärtat av Västerort och BP-land. 

Hon har under sitt yrkesliv haft ledande befattningar inom ekonomi såsom controller och CFO inom 

Sveriges Television, Stockholms Lokaltrafik, Swedbank och ICA. Christina har också suttit i 

ledningsgrupper inom de företag hon har varit verksam i.   

Christina har ett allmänt sportintresse och ser fram emot att få följa IF Brommapojkarnas 

verksamhet som hon vet är stor och framförallt socialt viktig för barn och ungdomar i hela Västerort. 

 

Vad är det som lockar dig med BP och en plats i klubbens styrelse ? 

- Jag tycker att det är spännande och utmanande att upptäcka någonting nytt. Mitt mål som 

jag satt där jag är nu i livet är att jobba med volontärarbete och där tycker jag att 

Brommapojkarna med sin värdegrund och stora satsning på att aktivera barn och ungdomar 

är en verksamhet som jag gärna vill vara en del av. 

 

Vad hoppas du att kunna tillföra till BP:s styrelse ? 

- Främst mina ekonomiska kunskaper och erfarenhet ifrån ledningsgrupper. Men också min 

nyfikenhet att få lära mig mer om hur denna stora klubb fungerar.     

 

REVISOR 

Då styrelsen efter en utredning konstaterat att klubben ekonomiskt tjänar en hel del på ett byte av 

revisionsfirma så föreslås ett byte ifrån nuvarande revisor Stefan Norell och företaget Grant 

Thornton: 

Nyval: Företaget Moore Allegretto med auktoriserade revisorn Anders Ericsson 

Suppleant: Anders Karlén (auktoriserad revisor) 

 

FÖRENINGSREVISOR 

Omval: Björn Karlsson 

Suppleant: Då Håkan Forsberg tackat nej till omval föreslås ett nyval som suppleant av Mikael 

Sörnäs. 
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