Nominering av Katarina Henriksson till ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté
På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundets styrelse nomineras härmed Katarina Henriksson
till ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté
Katarina är sedan 2013 styrelseledamot i SOK och en uppskattad och driven ledare för Svenska
Konståkningsförbundet i sin roll som ordförande. Ett förbund som vuxit i styrka, synlighet och stabilitet
sedan hon tillträdde 2012. De nationella och internationella relationer som hon byggt så som samverkan och
gemensamt visionsarbete med RF och andra förbund, är en stor del av den utvecklingen. Liksom Katarinas
förmåga att skapa starka team och leda framgångsrika mästerskap. Just nu arbetar hon nära Stockholms stad
med att få ett VM i konståkning på hemmaplan 2021.
Med mål att bidra till att barn och unga kan växa inom idrotten och förverkliga drömmar tog Katarina 2012
steget från en framgångsrik karriär i näringslivet, som VD i ett börsnoterat företag med filialer över hela
världen, till att på heltid engagera sig i idrottsrörelsen. I arbetet för förbundet har hon bevisat förmågan att
bygga och vidareutveckla framgångsrika team, stimulera och öka dialogen mellan alla delar av verksamheten
– från de stora centrala nationella och internationella organisationerna, förbundskansli till föreningsnivå och
aktiva – och samtidigt leda dem mot gemensamma mål. Något som blivit särskilt tydligt i de VM och EM som
hon lett. Mästerskap som medfört en ökad synlighet både internt och externt, nya långsiktiga samarbeten
och nära relationer till politiken, i Stockholm och i andra städer.
Katarina har ett stort engagemang inom den olympiska rörelsen och deltar aktivt i arbetet med OS och
Paralympics till Stockholm 2026, nu senast med IOC Interested City 2026 på plats i PyeongChang.
Katarina är visionär och besitter samtidigt ett starkt och inkluderande ledarskap som varit ovärderligt för oss
på vägen i att bygga en hållbar organisation. Det har påtagligt bidragit till framgångarna för sporten och de
mästerskap som tillfallit oss under hennes ledning. Hon är en förebild för oss och många i idrottssverige,
både som person och i visioner och drivkraft.
Vi vet att Katarina kan leda SOK:s arbete framåt på ett trovärdigt, tydligt och starkt engagerat sätt, och har
förutsättningarna och tiden för att göra det jobb som krävs.
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