
 
 
 

Valberedningens förslag på styrelse för verksamhetsåret 2021 
Valberedningen förslår följande sammansättning av styrelse i Hammarby IF Rugbyförening för 

verksamhetsåret 2021 

 

Ordförande 

Kanogo Njuru  1 år Omval 

 

Ledamöter 

John Oxford  2 år Omval 

Viktoria Svangren 2 år Omval 

Johan Gustavsson 2 år Omval 

Anna Olsson   1 år Fyllnadsval 

Gustaf Heinrici 1 år 1 år kvar, inget val 

Anja Näslund  1 år 1 år kvar, inget val 

 

Suppleanter 

Anna Lenander 1 år Nyval  

Jaco Van Veen 1 år Omval   

 

Revisor 

Johan Klintberg  1 år  Omval  

 

Revisorssuppleant 

Anthony Bassey  1 år Nyval 

 

Valberedning 

Matt Hodgson och Jesper Liljestrand står till årsmötets förfogande. Signe Cedergren avböjer omval. 

 

 

 

Står ej till förfogande 

Kosovare Meizini  Ledamot styrelsen  Lämnar sin post med ett år kvar 

Stefan Obradovic Suppleant styrelsen Avböjer omval 

Mikael Lundgren Revisorssuppleant Avböjer omval 

 

  



 
 
 

Presentation av nominerade till styrelsen 

Kanogo Njuru, ordförande, omval 

Kanogo började spela rugby 1992 och har sedan 2001 varit ordförande, ledamot, ledare och spelare i 

olika omgångar och kombinationer inom föreningen. Han har exempelvis rugby på Nya Zeeland i två 

år. Jag jobbar även ideellt i Stockholms Rugbyförbund och avslutade mitt uppdrag för det svenska 

rugbyförbundet 2019, efter över 10 år i olika ledarroller för förbundet. Jag anser att ideellt 

engagemang och gemenskap är väldigt viktig och vill verka för att vi på ett demokratiskt och 

entusiastiskt vis verkar för rugby i vår förenings region och samtidigt utvecklar Hammarby IF RF som 

förening. Till vardags jobbar jag som tekniskt säljstöd för ett amerikanskt mjukvaruföretag och bor 

med min familj i Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Johan Gustavsson, ledamot, omval 

Johan har i princip spelat i herrlaget och suttit i föreningens styrelse sedan 2004. De senaste åren har 

han varit herransvarig och dessförinnan varit involverat i arbetet med ungdomslagen. Johan arbetar 

som fysioterapeut på St Görans Sjukhus. 

Viktoria, ledamot, omval 

Viktoria kom till föreningen 2018, rekryterad för att bidra till uppbyggandet av damverksamheten. 

Hon har tidigare varit aktiv i andra föreningar och representerat Sverige i landslaget samt varit 

förtroendevald i Svenska Rugbyförbundets styrelse. Hon är bland annat utbildad idrottslärare och är nu 

i slutet av sin masterutbildning i organisation och ledarskap, samtidigt som hon just påbörjat en tjänst 

som biträdande rektor på Engelska Skolan. I Hammarby har hon förutom ansvaret för 

damverksamheten också rollen som sportansvarig. 

John Oxford, ledamot, omval 

John kom till Hammarby 2017 och var dessförinnan engagerad inom norsk rugby. I Hammarby har 

han dels varit involverad i uppbyggandet av den nuvarande barn- och ungdomsverksamheten och dels 

arbetat med klubbhuset och event. 

Anna Olsson, ledamot, nyval 

Anna började spela med Exiles damer för sju år sedan och flyttade sedan till Lysekil och spelade med 

Uddevallas utvecklingslag 2017-2019. Hon har varit med i Hammarbys damlag sedan starten. 

Hon arbetar som officer i försvaret (flottan), med logistik i fokus. Hon gillar att lösa uppgifter och 

beskrivs som lösningsorienterad. Hon har tidigare varit engagerad i styrelsearbete inom amatörteater 

och i Uddevallas rugby under 2018. Anna tycker att det är viktigt att Sveriges föreningsverksamhet 

fortgår och att man därför behöver ställa upp för sin förening. 

Jaco van Veen, suppleant, omval 

Jaco har spelat i herrlaget i flera år och engagerade sig 2020 i styrelsen som suppleant. Under 

föregående mandatperiod hade han ekonomiansvaret och har arbetat aktivt med bland annat 

sponsorarbetet. Jaco driver eget företag. 

 

 



 
 
 
Anna Lenander, suppleant, nyval 

Anna provade rugby på nybörjarkursen i augusti 2020 och föll pladask för sporten som hon i flera år 

lyckats undvika när hon bodde i England. Som tidigare handbollsspelare spelar hon nu i damlaget. 

Hon arbetar som redovisningsekonom på ett större bolag. På fritiden har hon också volontäruppdrag 

på Stockholms Katthem. Som person bruka hon beskrivas som lättsam, pålitlig och omtänksam. 

 
Johan Klintberg, revisor, omval 

Johan har varit Hammarbyare sedan 1976 och var med och bildade Hammarby Rugby 2000. Han har 

därefter spelat, bland annat som lagkapten i flera år, och suttit i styrelsen. Sedan ett antal år tillbaka är 

han revisor, och 2020 valdes han till hedersordförande för sina insatser för föreningen. 

 

Anthony ”Tony” Bassey, revisorssuppleant, nyval 

Anthony kom till Hammarby Rugby under förra året efter att tidigare ha både spelat och varit 

engagerad i styrelsearbete i tidigare föreningar. Under 3 år ansvarade han blandad för webb, sociala 

medier och föreningsshopen. Han arbetar idag med IT och har också en bakgrund som socialarbetare.  

 

 

I styrelsen finns också (med ett år kvar på sina mandatperioder) 

Gustaf Heinrici, ledamot valt till 2022 

Gustaf har varit aktiv i föreningen som spelare i herrlaget i många år och suttit i styrelsen i flera 

mandatperioder. Idag har han uppdraget som kassör och bokföringsansvarig och ingår därmed i 

ekonomigruppen. 

Anja Näslund, ledamot valt till 2022 

Anja rekryterades till Hammarbys styrelse 2017 efter att då ha haft en tio år lång timeout från rugbyn. 

Hon har med sig 20 år som förtroendevald på förenings-, regions- och nationell nivå inom 

gymnastiken och har idag flera uppdrag inom rugbyn. I Hammarby har hon under det sista året 

ansvarat för föreningsadministrationen, kommunikationen och ingått i ekonomigruppen. Hon är också 

vald sekreterare. Anja är folkhälsovetare och arbetar bland annat med uppdrag som strateg och 

projektledare, hon anlitas också som utbildare och verksamhetsutvecklare inom idrottsrörelsen. 

 

 


