Ewa Linderholm Widell, 52 år från Kungälv

Ewa har under 20 år drivit eget företag som frisör före hon började på
lärarhögskolan för att utbilda sig till Yrkeslärare/hantverkslärare.
Efter lärarhögskolan arbetade jag på Burgårdens frisörskola i tre år tills
arbetet som föreningssamordnare i Öckerö dök upp för tre år sedan.
Att få arbeta med det som varit mitt fritidsintresse, föreningsliv,
i alla år är fantastiskt inspirerande och utvecklande. Hon är inne sitt
tredje år och har fått starta och driva många roliga och inspirerande
projekt där start av Öckerös Fritidsbank, samsynsdokument för barn
och ungdomsföreningar samt Senior sport school är tre av många
härliga idéer att driva och genomföra.
Hon började idrotta vid sex års ålder och har provat på de flesta
bollsporter, men fastnade i 20 årsåldern för innebandy där hon varit aktiv både som
spelare, ledare och instruktör i över trettio år. Som spelare är nog hennes största merit att hon fått
möjlighet att spela seriespel i div 2 med sina båda döttrar, medans hon som ledare fått utmärkelsen
”Årets kvinnliga ledare” och vunnit skol-VM med Mimers Hus gymnasium. Hon har varit
förbundsinstruktör för Svenska Innebandyförbundet under 15 år och varit med och tagit fram
utbildningsmaterial och struktur.
Hon kan i styrelsen bidra med erfarenhet när det gäller verksamhet och inspiration till utveckling. Med sin
långa bakgrund från föreningsstyrelser, tror hon också att hon kan bidra till ett gott och produktivt
styrelseklimat, där nivån är hög och leder till utveckling.

_________________________

Lars Sundling 63 år från Mölnlycke

Lars började i unga år med idrottsaktiviteter och höll på med flera olika
idrotter innan han bestämde sig för att satsa på bordtennis, där han nådde
en förhållandevis hög nationell nivå. Lars utbildade sig till fritidsledare vid
den statliga fritidsledarutbildningen i Östersund.
I början av 80-talet när han flyttade till Göteborg, fick han anställning
inom Fritid Göteborg, där han arbetade med ungdomar och
föreningsfrågor.
Efter några år inom Fritid bytte han yrkesbana och började istället 1984
på Konsument Göteborg, som konsumentvägledare. Sedan 2006 är han
stationerad i Härryda kommun. Vägledarjobbet innebär förutom konsumentjuridik
mycket utåtriktad verksamhet genom inspirationsföreläsningar för både barn och äldre i samhället.
Lars har under alla år med vissa uppehåll arbetat som tränare/ledare inom bordtennis på alla nivåer, från
nybörjare till yttersta elit. Lars har varit involverad i internationella bordtennistävlingar i Sverige sedan 80talet, såsom SOC, EM, VM och senast Lag-VM i Halmstad. Genom sitt stora idrottsintresse har han också
varit volontär vid Friidrotts-VM, Sim-VM och VM i konståkning.
Lars har haft styrelseuppdrag och varit föreningsledare på föreningsnivå under cirka 40 år. Tidigare
ordförande i Göteborgs Bordtennisförbund och nu styrelseledamot med ansvar för utvecklingsfrågor.
Dessutom styrelseledamot sedan två år i Svenska Bordtennisförbundet med ansvar för utbildningsfrågor.
Lars tror han kan tillföra idrotten i Västra Götaland lite av sin livsfilosofi och sina erfarenheter, som utgår
ifrån att hela tiden se möjligheter istället för hinder. För Lars är det viktigt att se utvecklingsmöjligheter i
allt som sker och inte fastna i gamla hjulspår. Med sitt stora idrottsintresse tror han sig kunna överföra
sina erfarenheter och kunskaper till det breda idrottsfältet. Svensk idrott står, som alltid, för stora
utmaningar i framtiden och Lars vill gärna vara en del av detta.
____________________________

