
 
 
 

Valberedningens förslag på styrelse för verksamhetsåret 2023 
Följande personer har nominerats till styrelsen: Emma Lundin, Hampus Pukitis Furhoff. 
Valberedningen förslår följande sammansättning av styrelse i Hammarby IF Rugbyförening för 
verksamhetsåret 2023. 
 
Ordförande 
Kanogo Njuru  1 år Omval 
 
Ledamöter 
Anthony Bassey 2 år Nyval 
Anja Näslund  2 år Omval 
Johan Westermark 2 år Omval 
Emma Lundin  1 år Fyllnadsval 
Amanda Hamfelt 1 år 1 år kvar, inget val 
Jaco Van Veen 1 år 1 år kvar, inget val 
 
Suppleanter 
Hampus Pukitis Furhoff 1 år Nyval  
Ricardo Diego Fernebrand 1 år Nyval 
 
Revisor 
Johan Klintberg  1 år  Omval  
 
Revisorssuppleant 
Alexander Baker 1 år Nyval 
 
Valberedning 
Sofia Arnsten, Matt Hodgson och Jesper Liljestrand står ej till årsmötets förfogande.  
 
 
 
Står ej till förfogande 
Anna Olsson   Ledamot styrelsen  Lämnar sin post med ett år kvar 
John Oxford  Ledamot styrelsen Avböjer omval 
Mathilda Söderström Suppleant styrelsen Avböjer omval 
Elias Schweitz  Suppleant styrelsen 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 spelat rugby på Nya Zeeland 
i två år. Han jobbar även ideellt i Stockholms Rugbyförbund och avslutade sitt uppdrag för det 
svenska rugbyförbundet 2019, efter över 10 år i olika ledarroller för förbundet. Han 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.  
 
Anthony ”Tony” Bassey , ledamot, 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.  
 
Anja Näslund, ledamot, omval 
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 tidigare ansvarat för 
föreningsadministrationen, kommunikationen och har det senaste året varit kassör. Anja är 
folkhälsovetare och arbetar bland annat med uppdrag som strateg och projektledare, hon anlitas också 
som utbildare och verksamhetsutvecklare inom idrottsrörelsen. 

Johan Westermark, 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. Johan har det senaste året varit vice ordförande och 
sportansvarig. 
 
Emma Lundin, ledamot, nyval 
I augusti 2020 besökte Emma Skarpnäcks sportfält för en nybörjarkurs i rugby och en månad 
senare spelade hon sin första match. Rugbyn har blivit ett nytt sammanhang och hon vill nu 
bidra till att utveckla föreningen och sporten. Emma är utbildad jurist och jobbar nu inom HR, 
framför allt med avtal och villkor för utlandsstationerad personal. Jobbet kräver god förmåga 
av planering, kommunikation och struktur, vilket Emma hoppas kunna bidra med även till 
Hammarby rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hampus Pukitis Furhoff, suppleant, nyval  
Hampus kom på sin första rugbyträning våren 2021 eftersom han sökte en fysisk aktivitet efter mycket 
stillasittande under pandemin och har sedan dess även hamnat i ekonomigruppen. Hammarbyare är 
dock något han har varit sedan födseln. Till vardags jobbar han som programmerare för ett IT-
konsultbolag men har även erfarenhet från diverse andra brancher - såsom sjöfart, restaurang och sälj. 
 
Ricardo Diego Fernebrand, suppleant, nyval 
Kom i kontakt med Hammarby rugby 2022 när hans son började spela i P16. Ricardo arbetar inom 
finansbranschen och har tidigare spelat rugby i Spanien under tiden han gick på universitetet. 
 
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. 
 
Alexander Baker, revisorssuppleant, nyval 
Har spelat från och till i Hammarby sedan 2010 och har på senare tid spelat ett par matcher med 
herrarna. Utöver det har han också varit tränare för U12-P16 från 2018-2021 och har samtidigt varit 
delaktig i styrelsemöten. Har en gymnasieexamen i ekonomi och kan balans/resultaträkning. Utöver 
det har han hjälpt med att starta samt utveckla företag. Nu jobbar han på American Express med 
kunders spenderingar och inbetalningar. 
 

 

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

Amanda Hamfelt, ledamot, ledamot vald till 2024 
Amanda var den första nya spelaren att dyka upp och provträna på damernas allra första träning i maj 
2019, sen var hon fast. I början var det fullt fokus på träningarna och förstå sig på rugby. Nu börjar det 
sätta sig och Amanda har börjat hjälpa till som lagadmin för damlaget och är även redo för att 
engagera sig mer i föreningen. Tidigare erfarenheter inom föreningsarbete har Amanda som 
ordförande för Eventutskottet i studentföreningen Uppsala Systemvetare. Amanda arbetar som 
Business Intelligence-konsult, som inneburit olika roller hos kunder så som; Dataanalytiker, Data 
warehouse-utvecklare och Produktägare. I sina konsultuppdrag beskrivs Amanda som en driven 
”doer”, en person som tar ansvar, duktig på problemlösning och sätta sig in i nya utmaningar. Amanda 
har varit sekreterare under det senaste året. 
 
Jaco van Veen, ledamot, ledamot vald till 2024 
Började spela Rugby i 1990 i Nieuwegein, Nederländerna. I några år var han tränare för barnen i 
samma klubb. Flyttade till Sverige 2008 och har varit medlem i Hammarby rugby sedan dess. Har 
spelat för Hammarby och tränar fortfarande. Jaco är egenföretagare sedan 2010. I 2020 kom han in i 
Hammarby rugbys styrelse som suppleant och ekonomiansvarig och sedan 2022 är han ordinarie 
ledamot. 
 



 
 
 
 

 

 


