Nytt namn 1 till förbundsstyrelsen
Ahmed Al-Breihi, Stockholm
• Bosatt i Stockholm, är från Falun. 35 år
• Erfarenhet och bakgrund inom breddgymnastik, cirkus samt parkour/tricking
• Aktuell som aktivitetsdesigner och projektledare för att främja barns rörelse och
risktänkande hos Vallentuna kommun och Korpen Vallentuna
• Viceordförande i Street Mentality Parkourklubb 2018 – tillsvidare
• Ordförande/ledamot i Gymnastikförbundets nationella parkour/tricking kommitté
2016 - 2021
• Kommissionsmedlem och ledamot i FIG parkour commission 2017-2019
• Akrobatikpedagog på Cirkus Cirkör 2010 – 2013
• Organiserat parkour/tricking nationellt (inom Gymnastikförbundet)
• Tidigare anställd som projektledare/verksamhetsutvecklare och med
anläggningsansvar på Gymnastikförbundets nationella kansli (2012- 2018)
• Utbildad inom filmproduktion och filmregi

Nytt namn 2 till förbundsstyrelsen
Anne-Lee Holm, Märsta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infödd Märstabo. 50 år
Nominerad av Region Uppsvenska
Verksamhetsledare Sigtuna Märsta GK (förening med 700 medlemmar)
Uppfödd inom gymnastiken (barn, AG och sedan ledare)
Mångsysslare inom flera idrotter – genomfört en Svensk Klassiker
Social och utåtriktad
Stark drivkraft att utveckla organisationer hon verkar i
Målmedveten och serviceorienterad med fokus på värdegrund och hållbarhet
Har varit engagerad i Gymnastikförbundets uppvisningskommitté
Utbildad inom transport och logistik
Arbetat med export, spedition, tull och logistik
Har arbetat internationellt och förstår vikten av kulturella skillnader
Haft ett flertal chefsbefattningar i yrkeslivet

Nytt namn till juridiska nämnden
Anders Bohlinder, Upplands-Väsby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49 år från Upplands-Väsby
Moderklubb Upplands-Väsby GK
Aktiv inom Trampolin-sporten i närmare 40 år
Tränare för barn, ungdom och elit
Styrelsemedlem Upplands-Väsby GK 2000-2001
Ordförande Upplands-Väsby GK 2001-2002
Utbildad i Gymnastikförbundets ledarskapsprogram samt övriga delar
Steg 4 tränare i Trampolin
Medlem i Gymnastikförbundets Trampolin Tävlingskommitté
Ansvarig för utbildningsfrågor i Trampolin Tävlingskommitté
Arbetat med riktlinjer för barn- och ungdomsgymnastik utifrån tillämpning inom
trampolin av FN:s barnkonvention
• VD för Lexicon Verksamhetsutveckling (en del av Lexicon-koncernen)

