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Nominering av styrelseledamot
i Svenska Golfförbundet 2018–2020
Namn:
Född:
Medlem:
Hcp:

Anneli Samuelsson
1967
Ingarö GK
14,8

Presentation av Anneli Samuelsson
Anneli Samuelsson har erfarenhet av att arbeta i ledande positioner inom näringslivet på
nationell och internationell nivå. Hon är uppväxt med golf och tennis där hon inom det
sistnämnda gjorde en satsning som tävlingsspelare under ett antal år.

Yrkeslivet
Anneli Samuelsson arbetar sedan 2010 inom Capgemini Consulting, som stöder företag och
myndigheter med strategi och verksamhetsutveckling. De är specialiserade på vilka nya
möjligheter digitaliseringen ger och hur den påverkar det vad kunden/medlemmen erbjuds,
organisationers utveckling, processer i verksamheter och hur man skall nå ut på marknaden
för att vara lönsam.
Hon har under åren 2010–2017 varit CEO för Capgemini Consulting Sverige–Finland, med
fullt resultat- och verksamhetsansvar för ca 200 anställda. Verksamhetens utveckling har
varit framgångsrik med ny strategi, genomgående starka resultat, såväl omsättnings- som
lönsamhetsmässigt och med hög personalnöjdhet.
Sedan 2018 arbetar Anneli som Executive Vice President, Capgeminigruppen.
Under perioden 1992–2010 var Anneli Samuelsson anställd som konsult hos Accenture,
också det ett stort globalt konsultföretag inom Management och IT-utveckling. Hon
avancerade snabbt till ledningsrollen som Partner och var ansvarig för affärsområden och
kunder inom bl.a. konsumentvarubranschen samt inom offentliga sektorn. Hon ansvarade
även för kompetensområdet CRM (Customer Relationship Management).
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Idrotten
Fritiden ägnar Anneli gärna åt golf och tennis, som hon tävlat i sedan unga år. Inom tennisen
har hon genomgått tränar-, domar- och ledarutbildning och även arbetat en del ideellt samt
varit funktionär vid större och mindre tävlingar.
Förutom eget golfspel, som Anneli påbörjade 1982 år, har hon i hög grad engagerat sig i och
coachat sin dotters idrott – tennis.
I arbetslivet har hon spelat företagsgolf och årligen promotat/arrangerat/sponsrat och
deltagit i den interna golftävlingen för alla anställda.
Anneli är intresserad i utvecklings- och strategiska frågor inom idrotten t.ex. rekrytera,
behålla medlemmar, jämställdhet, hur attrahera och behålla ungdomar till idrotten, samt
digitaliseringens möjligheter.

Valberedningens motivering och förslag
Valberedningen bedömer utifrån intervjuer och referenstagningar att Anneli Samuelsson har
en hög kompetens inom företagsledning, ekonomi och kommunikation. Hon har en kunskap
och erfarenhet att arbeta i organisationer som sätter fokus på kunderna. I detta arbete
utvecklar hon strategier och arbetar med hur IT- lösningar kan skapa effektivare
verksamheter. Anneli har en bra kompletterande kompetens till nuvarande styrelse.
Vi bedömer Anneli som engagerad, samarbetsinriktad och som med en hög social kompetens
och förtroendeskapande förmåga fungerar väl i såväl interna som externa kontakter. Hon är
drivande, lösningsfokuserad och tydlig på ett lågmält sätt.
Med detta som bas bedömer vi i valberedningen att Anneli Samuelsson mycket väl
motsvarar den kravprofil som framtagits av klubbar samt enligt de förväntningar som
framkommit vid samtal under året med FS, tjänstemän och DO-Distrikt. Vi grundar också
vårt beslut på Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning.
Valberedningen nominerar Anneli Samuelsson därför till uppdrag som styrelseledamot i
SGF:s styrelse 2018–2020.

Curriculum vitae
Yrkeserfarenhet
• 2018 – ff:

Executive Vice President, Capgeminigruppen

•

2010 – 2017:

CEO Capgemini Consulting Sverige-Finland.

•

1992 – 2010:

Partner och konsult på Accenture i Sverige, Belgien och Frankrike.
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Utbildning
• 1988 – 1992

•

2012

Språk
• Svenska
•

Engelska

•

Franska

Civilekonom med Mastersexamen från Internationella Ekonomlinjen
vid Linköpings universitet och utlandsstudier vid Handelshögskolan
i Nantes, Frankrike.
Ruter Dam 2012

