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Förslag till styrelseledamot i Svenska
Golfförbundet 2022–2024
Presentation av Staffan Johansson
Namn:

Staffan Johansson

Född:

1953

Medlem:

Vreta Kloster GK

Hcp:

13,3

Staffan har arbetat med affärs- och organisationsutveckling och HR-frågor i bolag samt
startat och drivit bolag samt i offentlig verksamhet. Han har akademisk utbildning inom
ekonomi och ledarskap från Linköpings universitet samt från Handelshögskolan i Stockholm.

Yrkeskarriär
2016–

SvanJohansson AB, familjeägt bolag som bl.a. arbetar med management.
Fr.o.m. hösten 2017 uppdrag i Påverka NU som arbetar med rekrytering,
interim och affärsutveckling.
Är sedan hösten 2018 också VD för samtliga bolag i ArbetshälsaGruppen AB
där Påverka Nu Sverige AB, Arbetshälsa i Sverige AB och AHG Redovisning
AB samt senare också AHG Omställning ingår.
ArbetshälsaGruppen arbetar med såväl HR-anknutna frågor som
affärsutveckling samt redovisningstjänster. Bolagsgruppen har ett 20-tal
anställda samt ca 80 konsulter knutna till bolagen och omsättningen är ca 30
MSEK. Fr.o.m. februari 2020 också delägare i ArbetshälsaGruppen AB.

2012–2017

VD ATRON Systems Sweden AB

2010–2012

VD Quickomat AB
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2001–2010

AB Östgötatrafiken:
Vice VD, 2008–2010
Marknadschef, 2005–2008
Driftchef, 2001–2005

1998–2000

VD Taxibil I Östergötland

1974–1998

Försäkringskassan Östergötland:
T.f. direktör, 1996–1997
Utvecklingschef, 1995–1998
Personaladministrativ chef, 1991–1995
Projektledare för Arbetslivsfondsprojekt, 1990–1991
Kontorschef i Försäkringskassan i Finspång respektive Linköping, 1980–
1990
Trainee och andra arbetsledande funktioner, 1974–1980

Idrotten
2016–

Östergötlands Golfförbund: styrelseledamot till okt 2017, därefter
styrelseordförande.

2008–2020

Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Kloster Golf AB (senare också inkluderat
Vretaslingan ek. förening (en konstsnöanläggning) och Vreta Föreningshus
ek. förening). Total omsättning i bolagen ca 20 MSEK/år.
Styrelseordförande i samtliga bolag/föreningar, i Vreta Kloster golfklubb
t.o.m. mars 2018 och övriga bolag t.o.m. årsmötet mars 2020.

1991–1994

Styrelseordförande i Linköping Hockey Club

Staffan har även haft uppdrag som hockeytränare på senior och ungdomsnivå och spelat
ishockey på hög nivå.
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Valberedningens rekommendation
I Staffan har vi en potentiell ledamot som ligger väl i linje med den kravprofil vi har fastställt
inom SGF (se bilaga 1).
Staffan har en bred bakgrund i ledande roller inom golfen samt ishockey.
Kunskaper och erfarenheter från hans professionella karriär, såsom bl.a. arbete med
organisation och effektivisering, företagsekonomi, ledarskap och styrelsearbete i
kombination med hans ideella uppdrag inom golfen, bedömer vi ger oss en mycket god
kandidat till förbundsstyrelsen.

4(4)

Bilaga 1:

Kravprofil på styrelseledamot inom Svenska
Golfförbundet
Formella kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompletterande kompetens till befintlig styrelse
Golfspelare
Erfarenhet av ideellt arbete i klubb och/eller distrikt
Förståelse för demokratiska processer
Föreningsmänniska gärna med erfarenhet av andra idrotter
Förståelse för ekonomi
Språkkunskaper - engelska
Kan avsätta ca 35 dagar för uppdraget

Personliga kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•

Förmåga till helhetssyn, arbeta strategiskt utifrån nationellt perspektiv
Social kompetens
Representativ
Ansvarstagande
Samarbetsförmåga
Utvecklingsinriktad
Engagerad och initiativtagande
Integritet

