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Presentation av Birgitta Wilhelmsson
Yrkeslivet
Birgitta Wilhelmsson arbetar sedan 2012 vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet som
utbildningsledare. Rollen innebär att handlägga övergripande utbildningsfrågor såsom
utredningar, uppföljningar, utvärderingar och kvalitetsfrågor. Hon är föredragande i
Lärarhögskolans styrelse och beredande organ, representerar Lärarhögskolan och
universitetet i såväl regionala som nationella arbetsgrupper samt med externa parter såsom
myndigheter, departement och skolhuvudmän. Birgitta har också under denna tidsperiod
varit vikarierande kanslichef under ett halvår.
Efter genomförd ämneslärarutbildning i idrott och engelska på GIH i Örebro 1983, arbetade
Birgitta som adjunkt under 13 år. Hon arbetade därefter under ett par år som
idrottskonsulent vid Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU), innan hon 1995 sökte sig till
Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Motivet var att hon var intresserad av att få
arbeta med att leda utvecklingen av idrottslärar- och idrottspedagogprogrammen samt
kompetensutveckling av lärare.
Fem år senare fick hon uppdraget inom fakulteten för lärarutbildning som utvecklingsledare
tillika ordförande för projektet Skogen i Skolan. Syftet med projektet var att öka lärares och
elevers kunskap om skog, industri och produkter sett ur ett helhetsperspektiv. Möjligheten
öppnades för henne att påbörja forskarstudier, vilka avslutades med licentiatexamen 2012.
Detta ledde till att Birgitta fick sin nuvarande tjänst som utbildningsledare.
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Birgitta har under sin yrkeskarriär drivits av ett behov av successiv personlig
vidareutveckling, att utveckla verksamheter och människor samt att arbeta med
övergripande strategiska utbildningsfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Idrotten
Birgitta Wilhelmsson har ett stort intresse för idrott som påverkat hennes val av utbildning
och yrkesinriktning. Intresset för golfen tog fart efter flytt till Umeå och när barnen blivit lite
större. Birgitta har inom Umeå Golfklubb varit engagerad 2001–2012 som ordförande i
utbildningskommittén 11 år, styrelseledamot 3 år och ledamot i valberedningen 4 år.
2012 fick hon uppdraget som ledamot och ansvarig för utbildningsfrågor inom Norr- och
Västerbottens GDF och tre år senare även som vice ordförande.
Birgitta har tidigare även varit engagerad i andra idrotter såsom kanot, där hon tävlat och
representerat Sverige internationellt. Som motionär ägnar hon sig också åt bland annat
längdskidåkning, utförsåkning och långfärdsskridskor.
Birgitta har ett stort intresse för idrott och speciellt golf. Hon har goda kunskaper om hur
golfklubb och distrikt fungerar. Birgitta har även deltagit vid Beredningsmöten och
Förbundsmöten.

Valberedningens motivering och förslag
Valberedningen bedömer utifrån intervjuer och referenstagningar att Birgitta Wilhelmsson
har ett stort intresse för golf och goda kunskaper om hur golfklubb och distrikt fungerar.
Särskilt fokus ligger på juniorutveckling och utbildning, där hon administrativt ansvarat för
utveckling av gröna kort-utbildning på lokal nivå och regelutbildningar på distriktsnivå.
Vi bedömer Birgitta som engagerad, drivande, saklig och lösningsfokuserad. Hon har en hög
social kompetens, är samarbetsinriktad och har en förtroendeskapande förmåga som
fungerar väl i såväl interna som externa kontakter. Dessutom har hon från sitt yrkesliv fått
god erfarenhet av att arbeta med övergripande strategiska frågor på lokal, regional och
nationell nivå.
Med detta som grund bedömer vi i valberedningen att Birgitta Wilhelmsson mycket väl
motsvarar den kravprofil som framtagits av klubbar samt enligt de förväntningar som
framkommit vid samtal under året på FM, GDF-möten (klubbar), DO och intervjuer med FS
och tjänstemän. Vi grundar också vårt beslut på Svenska Golfförbundets
verksamhetsinriktning.
Valberedningen nominerar därför Birgitta Wilhelmsson till uppdrag som styrelseledamot i
SGF:s styrelse 2019–2021.
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Curriculum vitae
Yrkeserfarenhet
Umeå universitet
Lärarhögskolan
Utbildningsledare

2012–ff.

Umeå universitet
Lärarhögskolan
Vikarierande kanslichef och utbildningsledare

2016–2017

Umeå universitet
Fakulteten för lärarutbildning
Utvecklingsledare tillika ordförande för projektet Skogen i Skolan

2000–2012

Umeå universitet
Pedagogiska institutionen
Adjunkt i idrott

1995–2000

Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU
Idrottskonsulent

1995–1996

Umeå kommun
Adjunkt i idrott och engelska

1988–1996

Karlskoga kommun
Adjunkt i idrott och engelska

1983–1988

Förtroendeuppdrag m.m.
Norr- och Västerbottens GDF
Vice ordförande i Norr- och Västerbottens GDF
Ledamot och ansvarig för utbildningsfrågor inom distriktet

2016–ff.
2012–ff.

Umeå Golfklubb
Ledamot i valberedning
Styrelseledamot
Ordförande i utbildningskommittén

2012–2015
2009–2012
2001–2009
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Umeå Rotaryklubb Första Frukostklubb
Medlem
President

2004–ff.
2009–2010

Umeå universitet
Idrottsmedicinska enheten
Kursutvecklare samt lärare för sommarkurser

1996–2000

Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU)
Motionsledare

1998–2000

Hemavans skidskola
Skidlärare

1984–1989

Sportresor
Reseledare

1983–1988

Europeiska ferieskolan – Eastbourne
Språklärare

1986–1988

Atlasresor – Gran Canaria
Motionsledare

1984

Eskilstuna Kanotsällskap
Elitkanotist – representerat ungdoms och juniorlandslaget

1975–1980

Utbildning
Umeå universitet
Forskarutbildning, Fil.lic.

2009–2012

Gymnastik och Idrottshögskolan, Örebro
Ämneslärarutbildning i idrott och engelska

1981–1983

Språk
Engelska

