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Ny styrelseordförande i
klubben
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Den 24 mars utsågs Johanna
Tegenstam till ny styrelseordförande i
SKK. Hon efterträder Robert Hernadi
som har haft posten i 14 år.
Johanna säger så här efter att ha fått
medlemmarnas förtroende:
- Jag är glad och tacksam för
förtroendet och känner ett stort
engagemang för uppdraget som väntar!
Johanna fortsätter berätta:
Jag har varit aktiv som simmare och ledare i klubben i nästan hela mitt liv och mitt
hjärta finns verkligen i ”Kappis”. SKK är en väl fungerande förening med otroligt
kompetenta och drivna människor och jag ser fram emot att fortsätta utveckla
klubben, både inom breddverksamheten och på tävlings- och elitnivå, i samma
riktning som tidigare.
Vad tror du är viktigt för att lyckas som simförening?
Jag är övertygad om att glädje är nyckeln till framgång och kommer arbeta för att
alla i klubben ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar.
Vilka är styrelsens prioriteringar den närmsta tiden?
Styrelsen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att ta fram nya långsiktiga
mål, förtydligat klubbens värderingar samt att se över organisationsstrukturen. Det
arbetet hoppas jag att vi kan slutföra under året. Utöver det är min ambition att
komma ut och träffa så många som möjligt i klubben – simmare, polosimmare,
ledare och föräldrar!
Om Johanna
Johanna började som 8-åring i SKK och har en lång simkarriär bakom sig. Johanna har bl. a
tränat en längre period i Kanada och fick efter gymnasiet 100% scholarship i USA, på University
of Louisville, där hon tillbringade fyra år och tog en Bachelor-examen i Business Administration &
Management.
När Johanna kom tillbaka till Sverige arbetade hon som tränare för de yngre tävlingssimmarna
samt höll lektioner i vuxencrawl.
Idag är Johanna en aktiv Masterssimmare med ett flertal SM-guld och med på FINA:s topp 10lista.
Johanna har varit med i styrelsen sedan 2020.
Johanna arbetar som avdelningschef för en nordisk ekonomifunktion, är gift med Dan och de har
två barn tillsammans, Valter och Ebba.

