
 

ÅRSMÖTET 2019 
information samt  

valberedningens nomineringsförslag. 
 

Som vi tidigare informerat har kassören Viktor Friberg konstaterat för oss att han inte är tillgänglig 

att föreslås som ledamot i styrelsen för ytterligare en period. Samtidigt informerade vi att även Rony 

Forsberg önskar att lämna styrelsen med ett år kvar på sitt mandat. 

 

Den 27 februari mottog valberedningen dessutom besked från Mikael Malmqvist med ett år kvar på 

mandatperioden att också han väljer att lämna sin styrelseplats i samband med årsmötet 2019. 

 

Härmed överlämnar valberedningen förslag till  
våra medlemmar att vid årsmötet 2019  

besluta om ordförande och styrelseledamöter. 
 

Vi föreslår medlemmarna att genom omval välja  

MATS TIDSTRAND  
till föreningens ordförande för en tid av ytterligare 1 år 

 

 

Vi föreslår medlemmarna att genom omval välja   

DANIEL AKSELSON 
och  

BO PLYM 
till ordinarie ledamöter i föreningens styrelse för en tid av ytterligare 2 år. 

 

 

Vi föreslår medlemmarna att genom nyval välja   

PETER CARLSSON  
till ordinarie ledamot i föreningens styrelse för en tid av 2 år. 

 

Peter Carlsson är 52 år och bor i Ljungarum, Jönköping sedan tidigt 2000-tal. Peter är uppvuxen i 

Rimforsa i södra Östergötland där fotbollsintresset väcktes tidigt i och med närheten till dåtidens 

storlag Åtvidaberg. Peters egen fotbollskarriär nådde inte längre än några säsonger i dåvarande 

division 5.  

 

Peters yrkesverksamma bakgrund är 15 år inom revisorsyrket hos främst Ernst & Young AB med 10 

år som auktoriserad revisor. Sedan år 2005 har Peter dels varit verksam som koncerncontroller inom 

ett börsnoterat bolag dels bedrivit egen verksamhet som ”ekonomichef att hyra”, vilket även är 

nuvarande sysselsättning. 



 

Peters föreningsliv har de senaste åren bestått av att vara fotbollsförälder med visst administrativt 

ansvar för barnens lag inom IF Haga samt som kassör och styrelseledamot i Jönköping Bandy IF 

under de senaste fem åren. Ett uppdrag som Peter ämnar lämna om han blir invald i J-Södras 

styrelse. 

 

Peter har ett stort sportintresse där han förutom att följa ortens lag i med och motgång, även följer 

Tottenham med besök i London, åtminstone en gång varje säsong.  

 

 

Vi föreslår medlemmarna att genom fyllnadsval välja 

PER GERLEMAN  
till ordinarie ledamot i föreningens styrelse för en tid av 1 år. 

 

Per Gerleman är på sitt 48:e levnadsår, bor i Habo och är uppväxt i Taberg. Han är mycket 

idrottsintresserad och håller sig aktiv med egenträning såsom tennis, padel och MTB-cykling. 

Civilt har Per studerat ekonomi vid JIBS i Jönköping och vid George Mason University i Washington 

D.C. Per inledde sin yrkesverksamma bana hos SEB, där han arbetat som Företagsmarknadschef, 

Kontorschef och Regionchef. Idag är Per VD för relativt nystartade investmentbolaget Herenco Invest. 

I sin ungdom spelade Per fotboll bland annat i Tabergs SK, hockey med HC Dalen och bandy i 

Månsarps IF. Till för en tid sedan var han fotbollstränare för knattarna i Habo IF. Idag är Per ideellt 

engagerad i Advisory Boards för civilekonomutbildningen på JIBS och i Elmia Horseshow.  

 

 

Vi förslår medlemmarna att genom fyllnadsval välja  

PERNILLA WESTERBERG  
till ordinarie ledamot i föreningens styrelse för en tid av 1 år.   

Pernilla Westerberg bor i Jönköping men kommer ursprungligen från Tranås. Hon har ett stort intresse 

för lagsport och har spelat både innebandy och fotboll. Numera spelar hon gärna golf, padel och går 

på gym. Hon är också en hängiven supporter och engagerad förälder när hennes barn utövar sina 

sporter ishockey, fotboll och ridning.  

Pernilla arbetar idag som marknadschef på Rockwool Sverige och har jobbat med marknadsföring i 

olika positioner och företag i över 20 år bland annat Intersport och Husqvarna Symaskiner. I hennes 

roll har hon erfarenhet av att arrangera mässor och kundevent bland annat i samband med stora 

idrottsarrangemang. 

 

Ledamot med styrelsemandat till och med 2020 

VETTON GRAMOZI 
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