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Till samtliga medarbetare / medlemmar. 
 
Vi har den stora glädjen att presentera det team som från och med 1/3 utgör 
organisationen som kommer att leda det dagliga arbetet på USIF och är extra glada 
att de flesta av tjänsterna rekryterats och tillsatts internt. 
  
Efter det att styrelsen konstituerades i augusti påbörjades med högsta prioritet 
arbetet med att ta fram en plan för att få till en bra organisation framåt för USIF och 
vårt fokus har varit att hitta rätt lösning snarare än en snabb lösning. 
 
Tidigt beslutades att ledningen för USIF bäst består av en klubbchef med ansvar för 
föreningen och en hallchef med ansvar för de aktiviteter som äger rum i USIF Hall 
AB vilka båda rapporterar till styrelsen och därigenom skapa en plattare organisation 
där styrelsen dessutom komma närmare verksamheten. 
 
Den första rekryteringen genomfördes under hösten och resulterade i att Jonas 
Tydén anställdes som Klubbchef och påbörjade sitt arbete under slutet på 2022. I 
februari träffades sedan en överenskommelse med Fanny Östlund som från och 
med 1/3 är USIF:s nya hallchef med övergripande ansvar för ekonomi och 
administration samt ett tillförordnat ansvar för reception.  
 
Vi har även tillsatt en ny gymansvarig i Kadri Nuut, även hon påbörjade sin tjänst 
den 1/3. Natalie Hållstrand som just nu förbereder sig för stundande 
föräldraledighet, kommer i det närmaste arbeta tillsammans med både Fanny och 
Kadri för överlämning av de ansvarsområden hon föredömligt hanterat i avvaktan på 
den nya organisationen. 
 
Magnus Gidlöf kommer fortsatt att kombinera sin roll som ansvarig för det arbete 
som görs för att hålla vår anläggning i bästa möjliga skick och funktion i kombination 
med tränarrollen och utgör med ovan team den utökade ledningsgrupp som 
tillsammans har i uppdrag att genomföra vår verksamhetsplan för 2023.          
 
Magnus Leydner är kvar som interim-VD under mars och april med uppdraget att se 
till att det nya ledningsteamet hittar rätt i sina roller och samverkan.  
 
Vi vill be er alla att liksom oss lyckönska alla till sina roller och står till ert förfogande 
för att besvara era frågor.  
 
Vänligen,  
 
Ulrika Bengtsson 
Styrelseordförande USIF 


