Förslag till styrelse i SK Neptun 2020/2021
Valberedningen är nu färdig och kan presentera sitt förslag till 2020/2021 års styrelse för SK Neptun.
Ordföranden Katarina Tour är föreslagen som ordförande
Valberedningen föreslår nyval av henne för 1 år.
Ledamöter vars mandatperiod löper ut är:
Katarina Tour
Lisa Härmark
Anders Berlin (avböjt omval)
Marie Holmberg (avböjt omval)
Ledamöter innevarande mandatperiod:
Gunnar Lundgren
Simon Frank
Jay Lewis
Slutat:
Emil Löfroth
Mia Östervall
Valberedningens förslag till ny styrelse blir:
Ordförande

Katarina Tour (omval)

Ledamöter

Gunnar Lundgren (sittande)
Simon Frank (sittande)
Jay Lewis (sittande)
Lisa Härmark (omval)
Pia Synnerman (nyval)
Georgios Gavriilidis (nyval)
Charlotte Lindblom (nyval)
Bodil Jönsson Lindgren (fyllnadsval)

Katarina Tour (ordförande, omval 1 år)
Katarina började i Neptun som 5-åring i plask-och-lek och har sedan dess både tävlingssimmat och engagerat sig
ideellt i klubben. Som elitsimmare har hon representerat juniorlandslaget, tagit flera SM-medaljer och hunnit med
4 år på college i USA. 2011-2017 var hon badansvarig för verksamheten på Eriksdalsbadet inom simningens
breddverksamhet. Hon har även varit delaktig i simkommittén i Neptun, och finns sedan 2016 i styrelsen och
sedan 2018 som ordförande. Katarina har en M.Sc. inom Management och jobbar till vardags med
marknadsföring i IT-branchen.

Pia Synnerman (nyval 2 år)
Började simma med Neptun hösten 2019 vilket varit en mycket positiv upplevelse. Har en idrottsbakgrund som
junior-talang i friidrott med 800m som huvudgren, tyvärr tog karriären tvärt slut vid 19 års ålder pga skada, men
har aldrig slutat träna. Har en passion för idrott i alla dess former (höjd och bredd) och tycker att det är viktigt att
värna om och utveckla föreningslivet i Sverige, det är en viktig del av folkhälsan. Kommer från en familj med stark
tradition av engagemang i idrottsrörelsen. Pia har en Msc från KTH och jobbar för närvarande på Ericsson där hon
är ansvarig för en verksamhet som sätter kommersiella strategier för 5G. Har i yrket specialiserat sig på
personalledning, verksamhetsutveckling och försäljning i en internationell miljö och har bott utanför Sverige i 8 år
(i Sydafrika och Ryssland).

Georgios Gavriilidis (nyval 2 år)
Jag kom i kontakt med Neptun först våren 2020 då min 6-åriga dotter började simma på haj-brons i
Kronobergsbadet. Jag är specialistläkare i hematologi och vidareutbildar mig till för närvarande till psykiater. Jag
har forskat inom medicinsk genetik i Seattle 2002-2005 där jag först kom i kontakt med simträning. Jag kom till
Sverige 2009 och gjort en 2 års masters i folkhälsa vid Lunds U där jag har också undervisat och först jobbat med
psykisk ohälsa, som sedan dess har blivit min nya karriär. Fysisk aktivitet är central för att förebygga och avbryta
en hell del psykiska sjukdomar, därför simning har nu blivit en stor del i min familjs vardag. Jag hoppas att kunna
bidra till Neptuns viktiga uppdrag.

Charlotte Lindblom (nyval 2 år)
Startade sin simhoppskarriär i SPIF 1969 , då hoppning ej fanns i Neptun. Har som elithoppare bla representerat
juniorlandslag ( UVM ) och deltagit i SM och tagit USM medaljer. Har verkat till och från som tränare sen 18
årsålder fram till 2008. Har haft två hoppande barn i klubben som bäst tagit flertalet USM medaljer.
Sitter i Neptuns hoppkommitte och har så gjort från 2006. Har också suttit adjungerad i Neptuns styrelse från
hösten 2019 fram till nu. Är egenföretagare och arbetar som ekonomi/ management konsult.

Bodil Jönsson Lindgren (fyllnadsval 1 år)
Kommit i kontakt med klubben genom crawlkurs för vuxna.
Har ett stort intresse för träning, hälsa och mat. Har erfarenhet av styrelsearbete. Sitter sedan 2011 i Vi-skogens
styrelse. Vi-skogen är en biståndsorganisation som planterar träd och bekämpar fattigdom i östra Afrika.
Arbetar som kommunikationschef på Coop Sverige AB.
Lisa Härmark (omval, 2 år)
Lisa är gammal simmare "uppvuxen” i Täby sim. Hamnade i Neptun 2006 då hennes äldste son började simträna.
Har varit breddtränare sedan 2007, mellan 2009-2016 även ansvarig för Neptuns breddverksamhet på GIH-badet.
Idag är hon tränare för en Utmanargrupp i Kronobergsbadet. Lisa kan bidra med att utveckla och stärka
breddverksamheten i alla simidrotterna. Arbetar på ett föreningskansli som arbetar med Stockholms kultur- och
byggnadshistoria och stadsplanering.
Jay Lewis (sittande, 1 år)
Kommit in klubben via två simmande barn vilka nu är aktiva inom Konstsim och simhopp. Ingen simmar
bakgrund. Hjälpt till inom konstsimssektionen där jag har kunnat.
Varit aktiv inom fotboll framförallt , spelar fortfarande veteranfotboll.

Är till vardags verksamhetschef/ Fysioterapeut hos Danviks rehab och kiropraktik. Sitter för närvarande
som adjungerad i Pratikterjänst styrelse, representerar där Rehab.
Gunnar Lundgren (sittande, 1 år)
Gunnar kom i kontakt med simning hösten 2013 då hans dotter började simma för Neptun. För att få en bättre
förståelse för simningen har han utbildat sig till tävlingsfunktionär och som sådan deltagit i många tävlingar vid
poolkanten. Gunnar är civilekonom, har jobbat som revisor och är anställd på Siemens där han under åren
innehaft ett flertal olika positioner ekonomiområdet.
Simon Frank (sittande, 1 år)
Simon började som 4-åring på plask-och-lek i Neptun och har varit aktiv simmare sen dess. Nu simmar han i
klubbens mästerskaps grupp och deltog senast i SM på Eriksdalsbadet i höstas. Som aktiv elitsimmare har Simon
två individuella SM-guld, flertalet SM-medaljer och representerat landslaget. Simon har bott 6 år i USA där han
bland annat simmat på college, flyttade sen hem för att slutföra sin utbildning inom industriell ekonomi i
Stockholm. Under åren har Simon varit aktiv i Neptun som tränare, kolloledare och vattenpolospelare och han ser
nu fram emot att få bidra till klubben utanför bassängen. Till vardags arbetar Simon med affärsutveckling.

