
Nominering ordförande

Jonas Frick
Jonas har varit en hängiven och duktig squashspelare hela sitt liv sedan juniortiden. I
december 2022 fyller Jonas 65 år och kommer då att få mer tid att ägna sig åt squashen.

Jonas är civilekonom med många vidareutbildningar på bland annat Insead, ett
internationellt högt rankat universitet i Frankrike. Där kommer han också inom kort att gå en
styrelseutbildning. Sitt yrkesliv har Jonas ägnat åt finansbranschen och
läkemedelsbranschen. SSK har varit Jonas hemmaklubb i många år. Sedan 3 år sitter han i
klubbens styrelse. Jonas har också varit drivande när det gäller svensk veteransquash och
bidragit till ett brett svenskt deltagande i veteran-VM.

Nominering ledamöter

Viktor Högberg
Team Göteborg SK - Står för nyval på två år. Viktor är elitaktiv squashspelare med
sm-medaljer och landslagsmeriter. Han studerar kommunikation och marknadsföring och
hjälper sin egen klubb Team Göteborg med sponsor- och rekryteringsaktiviteter. Viktor har
kommunikations- och tävlingsfrågor som särskilt intresse i ett det framtida styrelsearbetet
inom förbundet.

Inam Ullah
Uppsala Squash Club - Står för nyval på ett år. Inam har pluggat Master inom IT och jobbar
nu inom IT-branschen. Han kommer från en squashfamilj och har spelat squash sedan
10-årsåldern. Inam är aktiv i Uppsala Squash Clubs styrelse önskar nu få bidra ännu mer på
nationell nivå. Något Inam brinner för är att squashen ska bli mer känd och större i Sverige
och vill därför bidra med utvecklings- och kommunikationsfrågor.

Thomas Åkerman
Stockholms Squashklubb – Invald i styrelsen december 2021 och står nu för omval på ett år.
Bor på Lidingö sedan 1986 men är stockholmare sedan födseln och har aldrig bott utanför
Stockholms län. Är sedan 35 år egenföretagare – konsult inom ekonomi och finans med
uppdrag främst inom Bank och Försäkring – och vägrar bli pensionär. Har erfarenhet av
styrelsearbete både från yrkeslivet och ideella föreningar och är idag är jag aktiv i fyra andra
styrelser där tre har med squash att göra. Squash kom in i mitt liv redan på 70-talet när
sporten blev populär men då mest som glad motionär. Är en ”Late Bloomer” och kom
egentligen inte i gång att spela squash ordentligt förrän på 90-talet men då desto intensivare
– spelar nu 3 – 5 gånger i veckan och har två guld i veteran SM på meritlistan (HÖ65 – 2014
och HÖ70 – 2019). Utöver squash är golf och bridge intressen.

Lena Arleklo
Malmö SRC – Lena har suttit i förbundets styrelse sedan hösten 2020 och står för omval på
två år. Hon bor i Malmö och arbetar med digitalisering inom vård och hälsa. Som 13-åring
bytte Lena fotbollen i MFF till squash på Öresundshallen i Malmö och som 16-åring tog sitt
första JSM guld i Kungälv 1979 som följdes av ytterligare sex SM-tecken. Lena har även spelat



för SK Triangeln, både i Sverige och Internationellt. Under ett antal år representerade hon
Sverige i landslaget, både som junior och senior på de officiella mästerskapen, på Junior-VM
1980 blev det en silvermedalj för laget. Som senior blev det tävlingar i Europa med vinst i bl
a öppna italienska mästerskapen 1981.
Lena fortsatte sin yrkeskarriär internationellt och har varit verksam inom telekom och
medicinteknik i bl a Hong Kong och USA. Under åren 2009-2013 satt hon med i Malmö
Bellevue Tennis Klubbs styrelse.  Numera är Lena på hemmaplan i Skåne där hon gärna
spelar både squash och padel.

Anna Kaiding
Nya Skellefteå Squashklubb – Anna Kaiding har nu varit aktiv i styrelsen sen 2020 som
Ungdoms- och junioransvarig och står för omval på två år. Hon kommer från en squashfamilj
som driver squashklubben i Skellefteå. Hon har spelat squash i hela hennes liv och brinner
än idag för sporten. Idag är Anna även squashtränare för både juniorer och seniorer i
hemmaklubben Skellefteå. Något hon verkligen vill och tror på är att se squashen blomstra
och bli större i Sverige. Till vardags driver Anna hotellverksamhet i Skellefteå.


