
Ordförande Nyval 1 år
Sven Johannesson
Jag är 53 år, uppväxt i Växjö och jobbar som skattejurist på 
Deloitte sedan drygt 20 år. Jag är gift med Anette och vi bor 
på Öster i Växjö. Vi har två utflugna söner och ett barnbarn. 
Jag har genom åren hållit på med olika idrotter som fotboll, 
tennis och golf och började spela golf i början av 70-talet på 
Växjö GK. Är sedan flytten hem till Växjö medlem i Glasrikets 
GK sedan 2001. Sedan drygt 20 år har jag varit engagerad i 
fotbollen och under snart tio år suttit i Östers IF:s styrelse 
varav fyra år som ordförande. Jag brinner för idrotten och 
föreningslivet. Idrotten ska vara glädje och gemenskap. Alla 
oavsett nivå på sitt idrottande ska känna sig välkomna och 
kunna utvecklas i sin egen takt.

Styrelseledamot Nyval 2 år
Olof Ericsson
Jag heter Olof Ericson och är 60 år ung i år. Ursprungligen från 
Bohuslän, har växt upp i Uddevalla o Göteborg. Blev 
smålänning 1989 då familjen övergav. Göteborg. Jag är gift 
med Gunilla och har två barn Johanna 30 år o Mikael 28 år. I 
familjen är det jag o Mikael som spelar golf.  
Jag jobbar på Kf. Göta ek. för. med det mesta inom ekonomi o 
fastighet, har varit kooperationen trogen i drygt 25 år. På 
fritiden har jag genom årens lopp varit engagerad som 
ordförande i Brf. Fridhem i nästan tio år, varit ordförande o 
kassör i Växjö Queens basket under deras fantastiska tid i 
början på 2000-talet samt ungdomsledare i Växjö Norra 
fotboll.  Har alltid hållit på med idrott främst då fotboll, tennis 
o friidrott och nu på äldre dagar golf. Det skall bli kul att få 
komma tillbaka till en förening, har inte varit engagerad sedan 
2011 är med andra ord lite ringrostig men med bred 
erfarenhet av föreningslivet.

Styrelseledamot Nyval 2 år 
Annelie Steen
Är 52 år och bor i ett hus på Teleborg i Växjö, med min sambo 
Janne Ljungström.
Jag har 2 stycken utflyttade döttrar på 22 och 24 år gamla vars 
stora intresse är deras egna hästar. Jobbar sedan 8 år på 
Fogmaker International i Växjö som har 60 anställda. Mina 
arbetsuppgifter där är att sköta ekonomin och bokföringen. Vi 
är 2 st på ekonomiavd.
Mina fritidsintressen är hemmet och golf som ligger mig 
varmt om hjärtat. Har spelat golf sen 2014, det var min 
sambo som fick mig intresserad, Han har hjälpt mig mycket 
med att komma långt och han har jobbat för Graham 
och Henrik Liseker. Så våran lediga tid är vi mycket på 
golfbanan och spelar och tränar.
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Styrelseledamot Fyllnadsval 1 år 
Elisabet Eriksson
52 år i år. Gift med Magnus, två barn Anton och Petter. Alla i 
familjen spelar golf.
Sjuksköterska på Hjärtavdelningen och HLR-samordnare i 
Region Kronoberg.
Idrottsintresserad. Har spelat fotboll och även tränare för 
pojklag Ingelstad IK i 13 år, under samma tid varit med i 
ungdomssektionen, de sista fyra åren som Ordförande i 
Ingelstad IK.
Började spela golf -88 på Lidhems GK. 30 år i år! Positiv och 
gillar att engagera mig.

Styrelsesuppleant 1 år 
Alf Citron
61 år i år. Nyligen pensionerad från tjänst vid 
kriminalvården.
Gift med Cathrine och har två utflugna barn. Är 
nybliven morfar.
Njuter av pensionärslivet och har stort intresse för 
sport i allmänhet och golf i synnerhet.


