
 
 

Valberedningen för Örgrytes IS FF 

förslag till styrelse 2020 med kompletterande information. 

 

Joakim Nordh Ordförande    Omval 1 år 

Malin Berglie Ledamot  Juridik  *  
Kristoffer Allbäck Ledamot  Ekonomi  Omval 2 år 

Lennart Lindorsson Ledamot  Marknad/publik Omval 2 år 
Leif Naurin  Ledamot  Strategi/organisation * 
Sara Silfver  Ledamot  HR/kommunikation *  
George Mourad Ledamot  Sport/fotboll *   
 

Per Skånberg Ledamot  Ungdom/akademi Nyval 2 år 

41 år 
  
Jag arbetar till vardags som VD och investerare och har erfarenhet från styrelsearbete inom 
både näringslivet och föreningslivet. Jag har tre barn som är aktiva inom ÖIS och jag är även 
själv aktiv i föreningen som tränare för ÖIS P2010. Jag har en bakgrund från elitfotboll då jag 
varit styrelseledamot, spelare och ungdomstränare på elitnivå i olika föreningar.   
 
Ricardo Heras Paleo Ledamot  Marknad/partner Nyval 2 år 

51 år 

Är ingenjör och arbetet i hela mitt liv inom Automotive branschen, både i Sverige och 
utomlands. Startade och drev ihop med en kollega Adiga AB under 10 år, där jag verkade 
som VD. Är gift och har 3 barn. Har varit aktiv inom ÖIS sedan 2011, i blandade roller. Allt 
från ungdomstränare, spelarutvecklare i dom unga åldrarna, Sponsor och dom senaste åren 
arbetat fram Camp Sociedad ihop med Niklas Allbäck.  
 
Lars-Göran Dahlqvist Ledamot  Marknad/partner Nyval 2 år 

63 år 

Jag är idag arbetande styrelseledamot i BESAB AB och delägare, VD och styrelseordförande i 
vårt ägarbolag BESAB Holding AB. Jag började i bygg- och anläggningsbranschen efter 
avslutade Chalmersstudier på Väg och Vatten 1983. Arbetade på 80-talet för JCC som 
numera är NCC. 1997 började jag på BESAB och under perioden 2001-18 var jag operativ VD 
för företaget. Jag har ett utbrett kontaktnät inom bygg- och anläggningsbranschen. Öisare 
blev jag redan våren 1964 med min första match 21a maj där ÖIS med Agne i spetsen 
besegrade Kamraterna med 5-3 på Ullevi inför drygt 42000 åskådare. Jag är gift med 
Susanne. Vi har två utflugna pojkar och bor i Åkered/Näset i Västra Frölunda. 

*=Ledamot vald på ytterligare 1 år 


