Valberedningens förslag till styrelse i Nynäshamns IF Hockey club
Förslag till ny ordförande
Stefan Klang

Förslag på nya ledamöter
Mona Kailokari Goliats
Mona Kailokari Goliats 36 år och boende i Sorunda sedan ett år tillbaka. Två döttrar varav
ena var aktiv åkare i konståkning 2012-2017 och andra dottern är fortfarande aktiv i både
konståkning och i tjejlaget i hockeyn. Arbetar inom Svenska kyrkan där jag skriver protokoll
och administrerar i kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Arbetar även med val inom kyrkan och
kommun. Kommer tidigare från finansbranschen där jag arbetade som personalchef i många
år. Reser gärna, men mesta tiden ägnas åt familjen.
Joakim Orrhult
Nybliven nynäshamnsbo som älskar allt som har med vind och vatten att göra. Till vardags
jobbar Joakim tillsammans med ett team på Sopra Steria för att hjälpa andra organisationer
och företag att utveckla deras IT-system. Joakim är specialist inom Agila metoder samt chef
över drygt 30 personer. Nynäshamns Idrottsförening engagerar honom eftersom hans son
Hampus har ett stort sportintresse med fokus på Hockey. Förutom Hampus består Joakims
familj av den yngre sonen Felix och hustrun Anneli.
Henrik Vikström
Inflyttad norrlänning som bor i Segersäng med fru och 2 barn. Är engagerad i hockeyskolan
som ledare, sedan förra året där sonen Alexander 6 år tränar. Jobbar som Lead developer på
Riksdagsförvaltningen.
Är före detta innebandyspelare, div 1, men har aldrig spelat hockey själv även om jag har ett
stort hockeyintresse. Är även engagerad i fotbollsskola i Segersäng.
Robert Söderberg
44 år och boende i Segersäng. Driver egen konsultfirma inom bygg & fastighetsbranschen.
Tidigare ansvarig för Hockeyskolan i föreningen och nu tränare i pojkar -10 samt drivande i
Sponsorkommittén och Barn- & ungdomsgruppen.
Har själv spelat ishockey från 6-22 års ålder. Har två barn i klubben: Edith 9 år tränar
konståkning och spelar hockey i flicklaget och Algot snart 8 år spelar hockey i pojkar födda 10. Även sambon Anni har nu börjat spela hockey, i föreningens damlag.
Brinner för, och gläds åt, att få barn och ungdomar i aktivitet och se dem utvecklas.
Är van vid att i mitt yrkesliv jobba mot tuffa mål och med höga krav och gillar ordning och
reda.
Maria Stensveden
Bosatt i Nynäshamn med aktiv idrottsfamilj. Erfarenhet av hockeyn, innebandyn och
fotbollen i Nynäshamn.
Jag är själv aktiv inom Damhockeyn och har ett brett kontaktnät i Nynäshamn efter att ha
bott här sen 1995. Mina styrkor är att jag är lösningsbenägen, utmanar konventionella

tankesätt och gillar att ha kul. Jag vill att det ska vara attraktivt att bo I Nynäshamn och då
hör en blomstrande idrottsverksamhet till.
Ser fram emot ett givande styrelsearbete!

För omval
Hans Holmberg

Sittande ledamöter
Peter Andersson
Henrik Carlsson
Anderas Lindehall

