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Utbildning
1989-1991, 1992-93

Treårig samhällsvetenskaplig linje, Tibble Gymnasium,
Täby.

1991-1992

Ett ”senior year” på Muhlenburg High School, Reading,
Pennsylvania, USA.

1994-1998+2002 -2003

Akademiska studier i ekonomisk historia, företagsekonomi,
ekonomisk geografi, statistik och statsvetenskap, Lund- och
Stockholms Universitet samt Södertörns högskola. Kommentar:
Studierna avbröts under dessa år vid ett par tillfällen med anledning
av arbete.

1999-Idag

Jag har deltagit i informations- och PR-utbildningar m.m. som
Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i Sundbyberg, Stockholms
län och riksorganisationen arrangerat.

2010

Journalistisk grundkurs på Poppius journalistskola och utbildning i
PR & Kommunikation på Berghs School of Communication.

Arbete ( jag har valt att inte ta med sommarjobb före den ordinarie
yrkeskarriären)
1993-94

Ungdomspraktik 6 månader+3 månaders anställning vid Svenska
Friidrottsförbundet med diverse arbetsuppgifter, bl.a. skrivande av ett
antal artiklar i tidningen Friidrott.

1999-2001

Lärare inom profilämnet friidrott på Kämpingeskolan i Tensta.

1999-2002

Politisk sekreterare för Folkpartiet Liberalerna i Sundbybergs Stad.

2000

Journalist på IT-företaget Corpguide.

2003-2005

Projektanställd vid Svenska Friidrottsförbundet som presschef,
lobbyist och utredare.

2005

Egen verksamhet inom friidrott och media samt ett antal politiska
uppdrag.

2005-2006

Presskoordinator EM i friidrott 2006.

2007-2008

Arbete som politisk brevsvarare samt departementssekreterare och
diverse andra arbetsuppgifter inom politiska staben och även
informationsenheten vid Integrations- och
Jämställdhetsdepartementet, Regeringskansliet.

2005-Idag

Eget företagande med verksamhet som presschef vid olika
idrottsevenemang och då främst friidrott, ledning av ett antal
medieseminarier, idrottspolitisk utredningsverksamhet, journalistiska
åtaganden och agent för ett antal elitfriidrottare.

2011-2015

Oppositionsråd (Fp, L), Sundbyberg stad.

2011-Idag

Gruppledare för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i
Sundbyberg.

2016-Idag

Kommunalråd (L) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i
Sundbybergs stad. Bland annat med politiskt huvudansvar för
idrottsfrågorna.

Presschefsuppdrag
Vid cirka 60 större tävlingar har jag varit presschef. Det gäller t.ex. SM-tävlingar, DN
Galan och BAUHAUS-galan, Folksam Grand Prix-galor, andra friidrottsgalor och större
långlopp. Inför Inomhus-EM 2013 arbetade jag för Göteborg & Co som konsult inom medieoch PR-frågor.

Urval av politiska förtroendeuppdrag
Under lång tid har jag som representant för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna bl.a. varit medlem
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott och andre
vice ordförande i grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stad. Sedan 1 januari år 2016 är
jag kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, men bland annat politiskt huvudansvar
för idrottsfrågorna.
Utsedd av regeringen:
Ledamot av högskolestyrelsen vid Idrottshögskolan 2004-01-01- 200704-30 (Numera Gymnastik- och idrottshögskolan).
Ordinarie medlem år 2002 och 2008 av den idrottspolitiska arbetsgruppen inom Folkpartiet liberalerna
på riksnivå. Vidare har jag varit medlem av en idrottspolitisk arbetsgrupp inom Folkpartiet Liberalerna
i Stockholm län. Dessa arbetsgrupper har tagit fram olika politiska program.
Jag har tidigare varit idrottspolitiskt bollplank till flera av Liberalernas nationella talespersoner inom
denna ämnessfär. Sedan en tid tillbaka har jag intagit en friare roll till Liberalernas nationella
idrottspolitiska arbete då jag som idrottsledare önskar kunna agera mera fritt.

Övrigt i urval:
- Mellan mars år 2007 och mars år 2013 var jag ordförande i Svenska Friidrottsförbundets
valberedning.
- För närvarande har jag två förtroendeuppdrag inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

- Mellan åren 2010-2019 var jag ordförande i 08fri. Under knappt tio år var jag ledamot i Spårvägens
Friidrottsklubbs styrelse, bland med uppdrag som sekreterare och vice ordförande.
- Tidigare har jag varit aktiva i många olika valberedningar på förenings- och distriktsnivå inom
idrotten.
- Jag har flera gånger inom ämnet elitfriidrott och studier verkat som konsult åt olika uppdragsgivare.
- En idrottspolitisk rapport med inriktning på lobbying författade jag under vintern år 2008-2009 på
uppdrag av Riksidrottsförbundet.
- Jag har varit tävlingsdirektör för Norrteljegalan i friidrott och medlem av tävlingsledningen för
Lidingöloppet.
- I många år har jag verkat som konsult och frilansjournalist inom friidrottssfären och i olika
samhällsfrågor.

