
Valberedningens förslag till styrelse IF Brommapojkarna 
 
Ordförande val 1 år.  
Jonas Bodin 50 år. 
VD på resebyrån JB Travel AB som ingår i Unlimited Travel Group AB.  
20 års erfarenhet av egen verksamhet inom event och kommunikation i företaget 
Inspiration. 
 
Spelade själv i BP 1992-96 därefter i Kalamata i Grekland avslutade karriären i Enköpings SK.  
Har tidigare varit tränare i Älvsjö AIK (barn/junior) och Aspudden-Tellus (junior/senior). 
Tidigare styrelseuppdrag i Stockholms Fotbollförbund och Älvsjö AIK. 
 
Omval till styrelsen 2 år 
Lars-Olof Fredriksson. 
 
Nyval till styrelsen 2 år. 
Kjell Jonevret 57 år. 
Arbetar sedan ett drygt år som Produktionscoach i PEAB Byggservice AB. Föreläser om 
ledarskap samt stöttar och coachar team och ledare i större projekt men även internt i 
företaget. Är uppväxt i 100 meter från BPs gamla klubblokal i Bromma och har spelat i BP 
från tidig ålder till A-lag. Är invald i Brommapojkarnas "Hall of fame" och är klubbens genom 
tiderna främsta målskytt. Har 15 års erfarenhet som seniorspelare I division 1, Superettan, 
Allsvenskan och norska högsta ligan. Bland annat spelat för AIK, Viking Stavanger och 
Vasalund.  
 
Tränarutbildning på högsta nivå-PRO licens- sedan 2002. 20 års erfarenhet som tränare för 
bl.a. Vasalund, Sirius, Västerås SK, Molde, Vikning Stavanger och Orlando Pirates Sydafrika.  
Mest känd som tränare är han nog dock ändå för SM guld och flera cupguld med Djurgården 
i mitten på 2000-talet. Assisterade Erik Hamren med svenska A-landslaget vid kvalificeringen 
och EM-slutspelet i Polen/Ukraina 20012.  
 
Mats Örbrink, 69 år. 
Journalist i grunden och arbetat bl.a. som nyhetschef på Aftonbladet. Sedan drygt 25 år 
verksam i TV-branschen. Bl.a. som producent och programchef för TV3, programdirektör för 
Kanal 5 och Canal+ och som utvecklingschef på TV4. Driver idag egen konsultfirma inom 
mediabranschen. Ordförande i svenska sektionen av Ski Club International des Journalists. 
Ledare för ungdomslag i BP i 16 år (pojklag 7 år och flicklag 9 år). Satt en period i BP:s 
marknadskommitté. 
 
Fredrik Sträng, 55 år. 
Spelade i BP under perioden 1972-1985. Tillhörde A-lagstruppen 1982-1985. 
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har tidigare varit VD på Hard Rock Cafe och 
AGO Reklam. Sedan 2006 chef för Corporate Finance på Erik Penser Bank. 
Tränare i fotboll för pojkar f 1999 i Värmdö IF under perioden 2005-2017. 
 
 
 



Annette Fagergren, 57 år. 
Arbetar som Familjerättssekreterare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Haft denna 
befattning inom ett flertal förvaltningar under många år. Dessförinnan bland annat arbetat 
som idrottslärare och flygvärdinna. 
 
Idrottslärarutbildning från Lillsved och socionom med inriktning juridik från Stockholms 
Universitet. Långvarigt engagemang inom ungdomsidrott främst inom gymnastik på elitnivå 
och inom fotboll. Aktiv som tränare/lagledare i Brommapojkarna i tio år. 
 
Valda sedan tidigare för ytterligare 1 år; 
Anna Iwarsson 
Niclas Melin 
Staffan Helgesson 
Fredrik Dahlin 


