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Valberedningens förslag till val vid årsmötet
2022-03-16
Valberedningen för Linköping FC föreslår nedanstående val vid årsmötet.
Val till ordförande på en mandatperiod om ett år:
Omval av Paul Lindvall
Paul Lindvall har varit med i Linköping FC:s styrelse i fyra år varav tre år som ordförande. Han har
erfarenhet och är insatt i föreningen samt ett brett kontaktnät i Linköping. Paul bidrar till kontinuitet
och stabilitet samtidigt som flera nya kompletterande krafter föreslås som nyval till styrelsen.
Valberedningens bedömning är att LFC befinner sig i ett läge där nya krafter behövs in i styrelsen
samtidigt som det finns ett behov av kontinuitet. Valberedningens förslag till ordföranden är Paul
Lindvall.
Val av styrelseledamöter med en mandatperiod om två år:
Nyval av Jan T Andersson
Janne har varit aktiv i Östergötlands Fotbollsförening (ÖFF) i cirka tio år med styrelsearbete samt att
han då också hade ansvar för att driva ÖFF:s föreningsutvecklingsarbete. Janne har varit aktiv i flera
fotbollsföreningar i flera olika roller, bland annat som styrelseledamot och ordförande i Östria
Lambohov och i Karle IF med styrelsearbete, ungdomsansvarig och tränare, där han startade upp ett
damlag. Idag är Janne pensionär och engagerar sig bland annat som ledare vid Korpen. Janne har
arbetat inom bland annat bl.a. IT (som konsult) projektledare, utbildning och senaste dryga 10 åren
inom kvalité, förändringsarbete samt ledarutveckling. Janne har dessutom arbetat en hel del med
coachning av ledare samt som mentor. Jannes långa erfarenhet från föreningsutvecklingsarbete i
kombination med hans yrkeserfarenheter och föreningslivet i flera olika roller kommer att bidra i
styrelsearbetet och därmed utvecklingen av Linköping FC.
Nyval av Johan Ladenberg
Johan Landenberg är idag vVD vid Fastighets AB L E Lundberg (Lundbergs Fastigheter). Johan är
född och uppvuxen i Linköping med ett stort intresse för idrott, företrädelsevis tennis under hans
ungdomsår. Johan flyttade till Stockholm för juridikstudier när han var 20 år och blev kvar där i
nästan ytterligare 20 år. Under tiden i Stockholm gifte han sig med Ellinor från Linköping och de har
nu två barn tillsamman, Elliot 20 år och Olivia 17 år. Efter juridikstudierna arbetade Johan som
advokat under några år och därefter ett antal år som bolagsjurist på ett fastighetsbolag. Familjen

flyttade ”hem” till Linköping 2005 och då började Johan arbeta på Lundbergs Fastigheter där han
sedan ca fem år tillbaka har rollen som vVD. Johan sitter i ett stort antal styrelser inom koncernen och
är således mycket van vid styrelsearbete. Johans idrottsintresse har smittat av sig på hans barn som
provat på de flesta idrotter, däribland fotboll. Johan har varit tränare för båda barnens fotbollslag, men
slutade då dottern Olivia för ca två år sedan började spela i LFC:s akademilag, F17 och sedan F19.
Johan har ett stort intresse för fotboll och även av föreningsliv, vilket tillsammans med hans
yrkeskunskaper (juridik, ekonomi och styrelsearbete) samt hans förhållandevis breda nätverk inom
östgötskt näringsliv kommer att bidra i styrelsearbetet och därmed utvecklingen av Linköping FC.
Nyval av Anna Björk
Anna Björk bor i Kaga, Linköping, och La Malta, Spanien, och arbetar idag som enhetschef,
webbchef, på Kommunikation- och marknadsavdelningen på Linköpings universitet. Familjen består
av man, fyra barn (två egna, två bonus) och två hundar. Anna har studerat marknadsföring,
journalistik och digital medieproduktion, arbetat som reporter och programledare, varit
nyhetsuppläsare och bildproducerat. De senaste femton åren har Anna arbetat i arbetsledande
positioner på bland annat Aftonbladet, TV4 och Östgöta Correspondenten i roller såsom redaktör,
redaktionschef, ansvarig utgivare, nyhetschef, live-chef och enhetschef. Bortsett från Aftonbladet så
har Anna främst arbetat lokalt med placering i Linköping och/eller Norrköping vilket gör att Anna har
en lokalkännedom, intresse och brett kontaktnät i Östergötland. Utöver Annas yrkeserfarenheten
inom media och kommunikation så har hon erfarenhet från styrelseuppdrag och företagande. Annas
nytänkande, nätverk och långa erfarenheter från mediabranschen och ledande uppdrag inom
marknadsföring och kommunikation kommer att bidra i styrelsearbetet och därmed utvecklingen av
Linköping FC.
Nyval av Ingvar Gustavsson
Ingvar Gustavsson har varit egen företagare i hela sitt liv. Ingvar har haft en imponerande
entreprenörsresa där han vänt flera företag till framgångssagor och de produkter han varit med och
tagit fram och utvecklas hittas idag på flera platser i landet. Mellan åren 1980 och 1999 var han ägare
och vd för Kiab i Linköping, ett företag som sålde och levererade godis och livsmedel till mindre
återförsäljare. 2006 kom Ingvar Gustavsson in som delägare till Eklunds chark och året efter tog han
över rörelsen som hundraprocentig ägare. 2021 såldes varumärket Eklunds chark. Utöver företagandet
har Ingvar engagerat sig i idrotts- och föreningslivet. På 90-talet var han med i IF Saabs styrelse och
senast kommer han från ett uppdrag som kassör i Åtvidabergs FF där han också varit ordförande 2018
och 2019. Ingvar har även varit ordförande i föreningarna Hjulsbro och BK Derby. Ingvars långa
erfarenhet från föreningslivet och styrelseuppdrag tillsammans med hans entreprenörskap och
företagande kommer att bidra i styrelsearbetet och därmed utvecklingen av Linköping FC.
Nyval av Dean Fraser Phillips
Dean är en entreprenör och hängiven supporter till Linköping FC. Idag driver och äger Dean ett
företag inom digitalisering. Han är född i Storbritannien men har idag sin främsta bas i Stockholm. I
sin yrkesroll har Dean varit involverad i belsutsfattande och strategiarbete i över femton år inom såväl
sport, offentlig som privat sektor. Dean är delaktig i FIFAs fanrörelse som är ett globalt nätverk av
600 valda medlemmar som är dedikerade till att utveckla fotbollen på global basis genom gemenskap
och tillväxt genom fotbollens budskap i alla dimensioner. Dean vill främst bidra med att öka
engagemanget och publikantalet för Linköping FC och kan bidra med klubbens “community building”
liksom kommunikation, digital affärsutveckling och digital transformation. Deans nytänkande,
kännedom om LFC och erfarenheten från strategiskt arbete kommer att bidra i styrelsearbetet och
därmed utvecklingen av Linköping FC.

----------------------------------------------------------------------Charlotte Hoffsten, Sandra Gilén och Jenny Johnson har ett år kvar på sina mandat.
----------------------------------------------------------------------Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen förslag presenteras nedan.
Revisor, omval på ett år av:
● Tobias Ericsson, auktoriserad revisor, Baks & Co
Revisorssuppleant, omval på ett år av:
● Kenneth Svensson, auktoriserad revisor, Baks & Co
---------------------------------------------------------------------

Hälsningar valberedningen för LFC 2021
Ordinarie ledamöter:
Maria Eriksson, Malin Ljung (sammankallande), Peter Hammarstedt och Magnus Johansson
Adjungerade:
Håkan Löfving, Lennart Ulfsbo & Stina Svensson

