Medlemsförslag till nya styrelseledamöter 2020
Ordförande 1 år
Magnus Holmén – Nyval
Ledamöter 2 år
Kirsten Borggreve - Nyval som kassör
Karin Edin – omval
Patrick Österlund – omval
Suppleant 1 år
Henrik Lindblad – Nyval, tidigare ledamot i styrelsen
Jenni Keen – Nyval
Revisor 1år
Andre Bodin – tidigare ledamot i styrelsen (2017-2018)
Revisorssuppleant 1 år
Vakant
Valberedning
Ordförande 1 år
John Skantze – tidigare ordförande
Ledamot 1 år
Helena Emilsson - tidigare kassör
Således;
Förslag ny Styrelse 2020
Person
Magnus Holmén, ordf
Håkan Linnér, v ordf
Kirsten Borggreve, ekonomiansvarig
Karin Edin
Patrick Österlund
Sandra Stolt Perlbo
Benny Krantz

Mandat tom
2020
2020
2021
2021
2021
2020
2020

Notering
Nyval
Sitter kvar
Nyval
Omval
Omval
Sitter kvar
Sitter kvar

Henrik Lindblad, suppleant
Jenni Keen, suppleant

2020
2020

Nyval – tidigare styrelseledamot
Nyval

Andre Bodin, revisor

2020

Nyval

John Skantze, ordf valberedning
Helena Emilsson, ledamot valberedning

2020
2020

Nyval – tidigare styrelseledamot
Nyval – tidigare styrelseledamot

Presentation nyval kandidater;
Magnus Holmén
Vill väl börja med att jag varit en IFKare sen tidigt 80-tal, men kom in på
friidrotten då mina barn, födda 08 och 09, började i IFK 2015. Jag
tillsammans med Daniel Pettersson startade då en -08 grupp i
Lindåshallen som vi fortfarande kör som huvudtränare.
Min bakgrund inom idrott var till 100% fotboll fram till jag fick mitt första
barn, spelade då div3 här i Göteborg, Dalen/KFF, Var även ledare för ett
P16 lag i pojkallsvenskan. Vi flyttade sedan ner till Kullavik där jag började
springa istället. i början med fokus på halvmara men märkte att min styrka
var på längre distanser, så det har slutat med ultralöpning där 190km är
rekordet i längd. Bodde 3 år i Kanada 2012-14 då jag även höll på med en
hel del multisport och var med i två VM tävlingar under de åren.
Yrkesmässigt är jag på Ericsson på Lindholmen, Jobbar där som linjechef för en
antennkonstruktionsgrupp på 18 personer. Är ingenjör från Chalmers i grunden och började på
Ericsson 1997, men har jobbat som projektledare eller chef de senaste 15 åren.
Ser verkligen fram emot att få komma med i styrelsen för IFK Göteborg Friidrott, som jag tycker är en
fantastiskt spännande klubb och bra mix av engagerande personer.
Kirsten Borggreve
Jag heter Kirsten Borggreve och är uppvuxen i Ecuador. Jag gick
till tyska Humboldtschule i Guayaquil, Ecuador tills jag var 15 och
sedan besökte jag en internatsskola i Tyskland vid Bodensjön. Jag
läste ekonomi i Dortmund, Tyskland vid International School of
Business och arbetade 11 år för tyska reederiet Hapag-Lloyd.
Först i Miami, USA och sedan i Hamburg, Tyskland. Under de åren
arbetade jag i marketing, network planning och olika controlling
avdelningar. Jag flyttade till Göteborg för 4 år sedan för att min tyska/svenska man arbetar för
Hapag-Lloyd här. Som ung tränade jag mycket friidrott och olika sporter. I Ecuador fanns det tyvärr
inga riktiga klubbar, men sá tävlade jag för skolan. Jag var spjutkastare (4. Ecuador) och i skolans
sim- och volleyball-lag. Dessutom tränade jag handball med pojkarna. Jag älskar friidrott och ser
verkligen fram emot att kunna hjälpa med att stötta och utveckla IFK Göteborg Friidrott.

Jenni Keen
När jag var liten drömde jag om att tävla på de stora arenorna. Jag älskade
att träna och tävla och representerade min klubb, Frövi IK, runt om i
landet. I början på 90-talet flyttade jag till Lidingö för att gå på
friidrottsgymnasiet. Sista året på gymnasiet skadade jag dessvärre foten
och tvingades ge upp drömmen.
Efter 20 år i Stockholm flyttade vi till Hovås där min man växte upp. Vi har
nu tre barn varav de två yngsta tycks vilja gå i mammas fotspår och tränar
friidrott i Lindåshallen. Kul tycker jag och därför vill jag också gärna
engagera mig i IFK Göteborg. Och vem vet – en dag kanske mina fyra
USM-medaljer får sällskap av några nya?
Jag är även engagerad i Göteborg Sim då vår äldsta dotter också drömmer om stora arenor, men då
med mycket vatten i.
Till vardags är jag partner på Aspia som hjälper alla, från entreprenörer till storbolag, med
redovisning, lönehantering, skatterådgivning och en mängd andra tjänster.

