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STYRELSENS ORDFÖRANDE LÄMNAR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF
Sune Lantz väljer nu att lämna sitt uppdrag i Jönköpings Södra, där han varit ordförande sedan 2008.
Det har tidigare informerats om att Sune Lantz ej står till förfogande för omval och att valberedningen
arbetar med att ta fram en ordförandekandidat som skall ersätta Sune Lantz snarast möjligt.

Föreningen har under detta år lagt stor kraft på att skapa förutsättningar för allsvenskt spel innefattande
bland annat ekonomi, spelartrupp, ledarstab, arena etc. Styrelsens arbete har nu återigen börjat inriktas på
framtidsfrågor och då känns det naturligt att styrelsens arbete leds av någon som skall vara med på resan
framåt.
Styrelsen och valberedningen har enats om att Mats Tidstrand (vice ordförande) leder styrelsens arbete
fram tills det att ny ordförande är på plats. Sune Lantz kommer att stå till styrelsen förfogande fram tills det
att ny ordförande väljs.
”Jag har varit ordförande i Jönköpings Södra i närmare åtta år, och det har varit en fantastiskt spännande
resa som föreningen gjort under denna tid. I och med avancemanget till Allsvenskan har vi uppnått det mål
som sattes upp 2009, vilket gör att det känns som en bra tidpunkt för förändring”, kommenterar Sune Lantz.
”Jag vill passa på att tacka alla medarbetare och övriga intressenter som bidragit till Jönköping Södras
utveckling i form av förflyttningen från nedre delen av SuperEttan till Allsvenskan, där vi också skapat en
allsvensk organisation och spelplats. Vi har också ökat omsättningen från cirka 16 till knappt 40 msek vilket
har skapat en stabil ekonomi. En annan viktig fråga var när vi säkrade Elmiahallens fortlevnad. Jag är
väldigt stolt över det som vi som förening lyckats att uppnå under dessa år”, fortsätter Sune Lantz.
Valberedningen arbetar i dagsläget med att ta fram kandidater för en framtida styrelse.
”Det pågår ett aktivt arbete med att finna en bra ordförandekandidat sedan i somras. Att styrelsens arbete
nu leds av vice ordförande Mats Tidstrand känns logiskt med tanke på att han kommer vara en del av den
kommande styrelsen. Vi säkerställer också kontinuitet då Sune Lantz står till styrelsens förfogande fram
tills det att ny ordförande valts”, säger K-G Gustavsson, valberedningens Ordförande.
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