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Ordförande: Michael Holm, omval till 2020 (väljs på ett år i taget) 
Kassör: Kent Andersson omval till 2021 
Ledamot: Tume Wihamre, omval till 2021 
Ledamot: Caroline Macias, avgår 
 
Valda till 2020 
Ledamot: Patrik Wennerland 
Ledamot: Claudia Wedemo 
Ledamot: Evangalin Fernando, har valt att avgå i förtid 
 
Revisor: Marko Ahola 
Revisorsuppleant: Roine Sundberg 
 
 
Förslag till ny ledamot på två år: Kenneth Larsson, SPIF Judo 
Tränat judo till och från sedan 1972 (med flera kortare och längre 
avbrott). Började i Borås JK och har även tränat judo i Marks JK och 
Göteborgs JK. Har varit i Spif Judo sedan 2000 och har varit med i 
styrelsen under 7 år fram till 2018 (varav 5 år som ordförande). Har 
under tiden i Spif även varit ledare och tränare i olika barngrupper och 
just nu har jag en fortsättargrupp 7-10 åringar 
 
Senaste 10 åren har jag varit aktiv på veteran-tävlingar med hyggliga 
framgångar med bl.a. 3 vinster på NM och dubbla brons på EM. Har 
2:a Dan och har för avsikt att gå upp till 3:e Dan under året. Jag är 
speciellt intresserad av tävlingsjudo men tycker även om att utveckla 
barns intressen för judo. 
Utanför judon är jag mycket intresserad av att resa och har varit i strax 
under 90 länder privat och i arbetet. Är även passionerad skidåkare 
och dykning på en mer basnivå. Jag arbetar som konsult inom 
fastighetsbranschen. 
 
 
 
Förslag till ny ledamot på ett år (fyllnadsval):  
Jonas Odin, Upplands Väsby 
Jonas har tränat Judo senan 1978 ock varit aktiv i flera 
Judoklubbar. Tävlade mycket aktivt medan han var ungdom och 
junior men också gjort en del senior och veterantävlingar.  
De senaste 12 åren har Jonas varit tränare i Upplands Väsby JK, 
han ägnat många helger i tävlingshallar och judoläger runt om i 
Sverige och Europa, oftast som coach. 
Privat är han gift och har barn som också kör Judo. Jonas jobbar 
som chef för en teknikenhet på Ericsson med ansvar för ca 100 
personer. 
 
Valberedningen: 
Björn Nyberg 
Karin Strömqvist Bååthe 
Kenneth Larsson (avgick under året och behöver ersättas på årsmötet) 
 


