Ny som ordförande för IKHP
Jag heter Daniel Håkansson och blev vald till ny ordförande vid årsmötet den 22
februari. I juni blir jag 46 år.
Jag är uppväxt i en by utanför Tenhult som heter Knivshult. Efter några år i lägenhet i
Jönköping gick flyttlasset åter till Knivshult där jag alltjämt bor tillsammans med min
hustru Helena och mina numera vuxna två barn Jacob och Vilma.
Efter studier till husbyggnadsingenjör och militärtjänst i Stockholm som militärpolis
fick jag som småningom jobb på Tekniska kontoret/Jönköpings kommun som
fastighetsförvaltare. Efter nu drygt 20 år inom kommunen och ett par olika chefstjänster
är jag nu fastighetschef med ansvar för kommunens fastigheter.
När det gäller idrott så har det skett på motionärsnivå med fokus på löpning under slutet
på 80-talet och början på -90 med 4 Lidingölopp och Stockholms Marathon.
Genomförde en svensk klassiker -94. Under större delen av 90-talet aktiv som
innebandyspelare och innebandydomare.
Efter hand har det blivit mest fokus på längdskidåkning där det blir Vasaloppet för 10
gången nästa år och Italiens motsvarighet till Vasaloppet, Marcialonga för 6:e.
Min historia inom IKHP börjar med båda barnen som tidigare deltog inom friidrotten.
Jacob hann även med att delta i orientering under en kort tid. Själv har jag varit medlem
i IKHP för deltagande i Vasaloppet. Under 2016 valdes jag in styrelsen och har det
senaste året varit ekonomiansvarig och som representant i huvudstyrelsen för
skidsektionen.
Min önskan är att få en bättre inblick i det arbete som sker i de olika sektionerna och att
få träffa representanter för de olika sektionerna.
Det jag kommer kunna bidra med är kontakt med politiker och tjänstemän inom
kommunen för att kunna marknadsföra föreningen och de behov av investeringar och
upprustning som ligger framför oss i vår anläggning och maskinpark.
Tveka inte att höra av er till mig eller kansliet om ni har synpunkter som ni vill föra
fram. Jag vill samtidigt passa på att tacka för det förtroende jag fått som nyvald
ordförande för föreningen och önska alla ett framgångsrikt idrottsår 2017 oavsett
ambitionsnivå.
Daniel

