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Ny kansliorganisation på plats
Med start den 1a augusti är det två välbekanta och meriterade namn som utgör kärnan i IFK
Malmö Handbolls nu utökade kansliorganisation. Mikael Ekdahl blir ny Sportkonsulent och
Sebastian Söderberg blir ny Administrativ Konsulent.
-

Det är med glädje som jag konstaterar att föreningen fortsätter att växa, säger
styrelsens ordförande Håkan Hildingsson. Och att då kunna förstärka
kansliorganisationen med två toppkandidater är givetvis extra roligt eftersom det ger
oss förutsättningar för än mer positiv utveckling framöver.

Mikael blir som Sportkonsulent ansvarig för föreningens sportsliga organisation och kommer
att vara väldigt synlig på träning och matcher. Hans primära uppgift blir att med utgångspunkt
i föreningens välförankrade vision utbilda och coacha
våra ledare för att ge dem ännu bättre
förutsättningar för att utbilda och coacha våra
spelare.
Mikaels
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som
en
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Handbollsförbundets mest uppskattade utbildare ger
honom goda förutsättningar för detta arbete.
Mikael kommer även under hösten att tillsammans
med Ion Vargalui driva handbollsklass på Malmö
Idrottsgrundskola.
Sebastian blir som Administrativ Konsulent (50%)
ansvarig för föreningens administration och får till
uppgift att ytterligare strukturera och effektivisera
denna med hjälp av nya verktyg och nya rutiner.
Sebastians erfarenhet som Verksamhetsutvecklare
inom Region Skåne ger honom väldigt goda
förutsättningar för detta.
I samband med att avgående Sportkonsulent Nicklas Beijer gör sin sista dag den 1a juli så tar
kansliet semesterstängt under veckorna 27 – 30. Nicklas kommer att avtackas i samband med
en sommarlunch senare i veckan.
Nicklas har under sina två år som Sportkonsulent gjort ett väldigt fint arbete för IFK Malmö
Handboll. Och har genom sin övertygelse om …så många som möjligt, så länge som möjligt...
hjälpt oss att förstå att samverkan mellan träningsgrupper är en viktig nyckel för att vi ska bli
än mer framgångsrika framöver, avslutar styrelsens ordförande Håkan Hildingsson.
Nedan följer våra nya medarbetares presentation av sig själva:

Sebastian Söderberg
Mitt namn är Sebastian Söderberg och jag är 30 år gammal. Jag har tillhört IFK Malmö Handboll sedan
13 års ålder i olika former. Jag har spelat både pojklags- och seniorhandboll samt varit ledare och
styrelsemedlem. Nu får jag äntligen möjligheten att arbeta för föreningen i mitt hjärta! Jag har tidigare
jobbat som verksamhetsutvecklare för Region Skåne och kommer nu att kombinera studier med min
administratörstjänst hos Kanariefåglarna!
Mikael Ekdahl
När jag beskriver mig själv så gör jag det med fyra ord: inspiration, energi, glädje och trovärdighet. Jag
är 61 år och bor i Malmö med min hustru Therese och mitt bonusbarn Anthony. Och jag ser med glädje
fram emot att börja jobba med att vidareutveckla IFK Malmö Handboll tillsammans med ledare, spelare
och styrelse till nästa nivå.
Drivkrafter
•
•
•
•

Utveckling, Utveckling, Utveckling.
Hur får vi våra tränare, barn och ungdomar att må bra i idrotten? Hur får vi dom att komma
tillbaka och stanna i idrotten?
Hur kommunicerar vi med våra tränare, barn och ungdomar? Hur skapar vi motivation,
engagemang och glädje.
Hur kan vi fixa detta? Genom delaktighet, tydlighet, kommunikation. När vi blir medvetna om
förväntningar möjliggör vi utveckling.
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7 år som barn- och ungdomsspelare.
18 års elithandboll: ca 100 spelade matcher i J-, U- och A-landslaget.
19 år som barn-, ungdom- och vuxentränare.
14 år som utbildare/föreläsare.
Startade Skånes första handbollshögstadium i Lund och jobbade med detta i 11 år.
Utbildningsansvarig på Skånes Handbollförbund (idag Handboll Syd) i 6 år.
51 år inom handbollsfamiljen.
+ mycket annat.

