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Inför Svenska Judoförbundets (SJF) årsmötet 2009 
 
De senaste årens möten har framför allt behandlat en rad motioner men det har även 
varit flera försök att förändra nuvarande förbundsstyrelse. Dock har valberedningens 
förslag röstats igenom trots önskemål om förändring från stora delar av landet. 
2009 är ett extra viktigt år för Svensk Judo då valberedningen nominerat en annan 
ordförande än den sittande. Att ordföranden byts i ideella organisationer, eller andra, är 
inget ovanligt. Frågor som dock rimligen bör ställas är när det är dags att byta 
ordförande, vem den nya ordföranden ska bli men framför allt hur den övriga 
organisationen ska se ut för att ordföranden ska kunna leda och fördela arbetet på det 
mest optimala sättet. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att styrelsen är 
komponerad ur ett helhetsperspektiv, där varje individs kompetens kompletterar någon 
annans och gruppens prestation ses som det viktigaste målet. Kort sagt, rätt person på 
rätt plats. 
 
Nomineringar 
När nu valberedningens nomineringar till ledamöter har presenterats på judo.se 
funderar vi i Stockholms Judoförbund på vilka grunder som valberedningen beslutat att 
nominera just Peo Österman, Agneta Nyman och Mia Simonsson. Anledningen till vår 
oro är att vi har mycket svårt att se vad dessa tre kan tillföra den styrelse som ska leda 
Svensk Judo, och vi är rädda för att den föreslagna styrelsens kompetens inte är 
tillräcklig för det arbete som krävs. Här är vår syn på de nominerade: 
 
Peo Österman har goda meriter utanför judosfären men vi anser att det finns en av de 
nominerade kandidaterna som valberedningen förbisett som vida överstiger hans 
judomeriter och dessutom har en solid professionell grund att stå på.  
Vårt förslag som ledamot är istället Joakim Lindberg, Borås.  
Se presentation nedan. Med hans kunskap och kontaktnät inom Judosverige blir han 
en naturlig länk mellan FS och klubbarna.  
 
Agneta Nyman har suttit som ledamot i två år och när hon valdes in förespråkades hon 
på grund av sin juridiska kompetens som var något som FS tyckte sig sakna vid den 
tidpunkten. Sedan dess har FS infört en juridisk kommitté och vi anser inte att Agneta 
behöver sitta med i FS för att vara en juridisk tillgång, då hennes judokunskaper inte är 
lika starka som hennes kunskaper i brottsmålsjuridik. 
Vårt förslag som ledamot är istället Gustav Fagerberg, Stockholm.  Se presentation 
nedan. Han är utbildad Socionom och har i yrket som chef inom socialtjänsten i 
Nynäshamns Kommun kravet på sig att kunna föra professionella och sakliga samtal på 
alla nivåer, vilket är något som han behärskar till fullo.  
 
Mia Simonsson är den enda nominerade från Stockholm ända sen kassören Kent 
Andersson valdes in 2001. Angående nomineringen av Mia finns det ett flertal frågor 
som bör ställas innan konkreta alternativ diskuteras. Mia har varit ledamot i 
valberedningen under flera år och avgick så sent som den 22 januari 2009. Hon har alltså 
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varit med under valberedningens arbete under hela året för att sedan avgå några veckor 
före årsmötet för att kunna bli nominerad som ledamot av sina f.d. kollegor. Detta är ett 
beteende från valberedningens sida som är högst anmärkningsvärt. Som ledamot i 
valberedningen har hon dessutom haft ett försprång gentemot övriga då hon hela tiden 
haft uppdaterad information om samtliga ledamotsförslag. 
Att hon inte har erfarenhet från andra styrelser eller kommittéuppdrag har självklart att 
göra med hennes låga ålder, bara 24 år. Förutom ovannämnda Gustav Fagerberg fanns 
det en till nominerad från Stockholm, nämligen Manuel Santos, SPIF, båda har starkt 
stöd i distriktet. Mia tillhör också SPIF sedan 1-2 år tillbaka och det är också ett märkligt 
beteende mot en klubbkamrat att hon inte berättat att hon varit intresserad av en 
ledamotsplats. 
Vårt förslag på Manuel Santos lägger vi då han sedan 2007 varit ordförande i 
Stockholms Judoförbund och varit med i utvecklingen av Sveriges idag mest 
framgångsrika judodistrikt. Han har den senaste tiden varit ansvarig för SJF:S 
veteranjudo i Östra Zonen. Manuel är i sammanhanget också relativt ung, men har 
styrelse‐ och ledarmeriter som vida överstiger Mias. 
 
Sist men inte minst har vi ett ytterligare förslag som idag skulle kunna gå in på vilken 
plats som helst i FS, nämligen Kristiina Pekkola, Lund. Hon satt i FS redan 1991‐1995 
och 2001‐2004, den senare perioden som vice ordförande. Dessutom jobbade hon som 
tillförordnad generalsekreterare på 50 procent under juni‐ december 2007 vilket gör 
henne mycket väl insatt i Judosverige och än mer kvalificerad som ledamot. Att 
valberedningen inte ens tillfrågat henne trots nominering vittnar på att de efterfrågat 
andra egenskaper än kompetens, erfarenhet, judokunnande och professionalitet, och 
man måste igen starkt ifrågasätta valberedningens arbete. Hon har en Fil. Mag. i 
idrottspsykologi och har under 2000‐talet fortbildat sig i grundläggande psykoterapi som 
hon också jobbar med i Malmö. Förutom en gedigen akademisk bakgrund, enorm 
erfarenhet från arbetslivet och dessutom dokumenterad erfarenhet från olika 
ansvarsfulla poster inom Judosverige har hon också väldigt goda kontakter inom 
Riksidrottsförbundet där hon bland annat sedan 2000 varit mentor åt deras nätverk för 
kvinnliga förbundskaptener. Med Kristiina i FS är vi övertygade om att kontakterna med 
RF och SOK kommer att fungera och att våra elitaktiva får bästa möjliga förutsättningar i 
sina satsningar mot mästerskapsmedaljer. 
 
Sammanfattning 
Stockholms Judoförbund anser att valberedningens förslag till ledamöter för Svenska 
Judoförbundet är undermåligt ur både ett kompetens‐ och erfarenhetsperspektiv och 
därför ställer vi ett konkret motförslag med våra kandidater: 
Joakim Lindberg, Borås 
Gustav Fagerberg, Stockholm 
Kristiina Pekkola, Lund 
Manuel Santos, Stockholm 
Även om bara tre av dessa kan väljas in i år som det ser ut nu, så anser vi att det måste 
finnas ett extra alternativ beroende på vilken ordförande som väljs. Det viktiga för vår 
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del är att det i FS finns personer med olika erfarenheter som kompletterar varandra. Då 
de två ordförandekandidaterna har helt olika kompetens måste det finnas ett visst 
spelrum att välja på plats bland de nominerade ledamöterna. 
 
På följande sidor finns en mer utförlig sammanställning över de föreslagna 
kandidaternas meriter. 
 
Vi hoppas på ett öppet årsmöte där alla får komma till tals och där vi tillsammans kan 
komma överens om en lösning som gagnar Svensk Judo. Svenska Judoförbundet är till 
för dess klubbar, ty utan dessa skulle inget förbund finnas. 

 
Joakim Lindberg 
Professionella meriter 
Joakim är 41 år och arbetar som konstruktör på Borås största byggkonstruktionsföretag 
och jobbar med att effektivt driva och genomföra projekt inom företaget. 
 

Judomeriter 
Graderad till 2 Dan, erfaren domare med ELIT‐ licens samt ordförande i 
Rikstävlingskommittén (RTK).  Båda rollerna gör att han besöker de flesta 
tävlingsarrangemangen i landet årligen. 
Han är idag ordförande och hedersmedlem i Borås Judoklubb där han även är verksam 
som tränare två dagar i veckan. Han var även ordförande i Västergötlands 
Judodistriktsförbund under flera år. Som tävlingsledare har han varit ansvarig för alla 
stora internationella arrangemang de senaste åren såsom SWOP‐ 1000 Euro 
Tournament, EJU – A turneringen för juniorer och den enda World Cup som någonsin 
arrangerats i Sverige. Förutom den praktiska erfarenheten från som tävlingsledare har 
han även deltagit i EJU:s tävlingsledarutbildning. Som en förlängning av intresset för 
stora arrangemang är Joakim numera även ordförande i Rikstävlingskommittén och har 
genom det även hjälpt Riksgraderingskommittén att arrangera både Kata‐ SM och NM. 

 
Eventuell roll i FS 
Vi är övertygade om att Joakim skulle vara lämplig som kontaktperson mot både 
tävlings‐, domar‐, och graderingskommittén. (RTK, RDK och RGK) 
 

Gustav Fagerberg 
Professionella meriter 
Gustav är 59 år och diplomerad Socionom och chef inom Socialomsorgen i Nynäshamns 
Kommun. Som chef har han haft både personal‐, ekonomi‐, och verksamhetsansvar och 
har således stor rutin på att leda verksamheter i olika sammanhang. Genom sin karriär 
inom den offentliga sektorn är han väl insatt i hur kommuner och andra organisationer 
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fungerar. En stor tillgång är Gustavs kommunikationsförmåga och förmågan att lösa 
problem i olika sammanhang. 
 

Judomeriter 
Gustav är graderad till 1 Dan och har vid sidan av sina 20 år på mattan framför allt 
jobbat på klubbnivå och då främst som ordförande i IK Södra sedan 2006. Han har även 
haft sina två barn i klubben som är graderade till 2 Dan respektive 1 Kyu. Genom 
klubbens internationella utbyten har Gustav haft förmånen att träna för internationella 
topptränare som Gé Koning och Margot Sathaye. Gustavs vision av judo är att den ska 
vara till för alla, och att alla måste få precis det stöd de behöver för sin egen personliga 
utveckling, oavsett vilken nivå det är på judokan. Gustav menar att utan en stabil och 
bred grund, finns det inga förutsättningar för att ha en liten elitinriktad topp. Pyramiden 
måste byggas nerifrån och upp, och inte tvärtom. 
 

Eventuell roll i FS 
Gustav skulle fungera alldeles utmärkt som kontaktperson till de flesta av kommittéerna 
då hans kompetens framför allt ligger inom samtalet. Han vurmar speciellt för motions‐ 
och handikappjudo men är minst lika entusiastisk för elitverksamhet. 

 
Kristiina Pekkola 
Professionella meriter 
Kristiina har som tidigare nämnt en Fil. Mag. i Idrottspsykologi och har vidareutbildat sig 
inom kognitiv beteendeterapi och även börjat arbeta med detta. Hon arbetar dagligen 
med olympiska elitidrottare inom andra idrotter och arbetar också med 
Riksidrottsförbundet som mentor för nätverket Kvinnliga förbundskaptener. Inom RF 
har hon även gått en mängd olika kurser, bland annat kursen Elittränare Utveckling 5 
(ETU). Med erfarenhet från ledarskap och organisationsledning på alla nivåer är gör att 
Kristiinas kompetens knappast kan ifrågasättas. 

 
Judomeriter 
Kristiina är graderad till 4 Dan och har en Distriktsdomarlicens, även om det var länge 
sen hon sågs döma på mattan. Hon var med i landslaget mellan 1982‐1990 och har 
vunnit flera internationella tävlingar på seniornivå utöver att hon är fyrfaldig Svensk‐ 
och nordisk mästarinna. Kristiina är med i Kata Academy och förutom att hon tränar 
själv arrangerar hon även ett läger per år. I hennes klubb, LUGI, utbildar hon idag 
ungdomstränare samt leder klubbens kataträningar. Som nämnt i texten ovan satt hon 
som ledamot i FS mellan 1991‐1995 och som vice ordförande mellan 2001‐2004. Under 
andra halvan av 2007 arbetade hon dessutom halvtid som tillförordnad 
generalsekreterare på Svenska Judoförbundets kansli i Malmö. Hon har genom åren 
också varit ledamot i både SJF:s valberedning och LUGI:s styrelse. 

 
Eventuell roll i FS 
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Kristiinas främsta styrka ligger inom elitidrott så kopplingen mot landslaget och 
judogymnasiet ligger närmast till hands. Med hennes erfarenhet och kunnande inom 
Judosverige skulle hon dock klara av vilken post som helst i styrelsen. 
 

Manuel Santos 
Professionella meriter 
Manuel är 31 år och arbetar som teknisk säljare inom ett företag som säljer elektronisk 
mätutrustning för hela industrin. Inom arbetet har han dagligen kontakt med kunder 
och dessutom utbildar han andra säljare leverantörer och slutanvändare. Genom att 
varje dag arbeta med människor är Manuel inte rädd för att samtala och kontakta nya 
människor och som teknisk säljare förstår han värdet av att vårda långsiktiga relationer. 

 
Judomeriter 
Manuel har varit medlem i SPIF sedan 1990 och tränar idag på motionsnivå ett par 
gånger i veckan. Just denna termin tränar han lite extra för att gradera sig till 1 Dan i 
maj. Tidigare uppdrag i SPIF har varit som både styrelseledamot, tränare och 
webbmaster. Han är nationell domare och dömer nu igen på zonnivå efter några års 
uppehåll. I Stockholms Judoförbund var Manuel ledamot mellan 2004‐2007 och har 
sedan 2007 varit ordförande i distriktet. Som ordförande har han jobbat mycket med 
distriktets information och han har även haft hand om Stockholms distriktslag från 
styrelsens sida. Den senaste tiden har Manuel även blivit kontaktperson för 
Veteranlandslaget i Östra Zon. 

 
Eventuell roll i FS 
I FS skulle Manuel kunna ha kontakt med RGK, RDK eller Ung Judo. Hans driv och 
förmåga att anpassa sig efter rådande situationer gör att han fungerar i många olika 
miljöer. 
 
 
 
Stockholm 2009-02-28 
 
Stockholms Judoförbunds styrelse: 
Manuel Santos  Michael Holm   Björn Nyberg 
 
Micael Öberg   Marko Ahola   Susanne Lundback 
 
 


