Vem är Zlatko Rihter?
Jag är 46 år och pappa till Josefin som är tio år. Då Josefins mor, tillika
min förra hustru, gick bort i cancer för snart sju år sedan, så är jag
”ensamstående förälder”. Jag bor tillsammans med min sambo Pernilla
och hennes två barn, Filip och Saga, i Hyllieby. Jag ser mig själv som en
nyfiken och ambitiös person som är väldigt intresserad av historia,
politik och sport. Jag lägger även en och annan helg på att följa Hyllie
IKs F-06 tjejer.
Bakgrund: Jag är urmalmöit då jag är född och uppvuxen i Rosengård i Malmö. Mina föräldrar och morföräldrar
kom från dåvarande Jugoslavien och nuvarande Slovenien. De har bott i Malmö sedan 1965. Jag är en typisk andra
generationens invandrare och är uppväxt med fabriksarbetande föräldrar på Kockums, Mazetti, Sockerbolaget och
framför allt PLM (numera REXAM), där jag dessutom själv jobbat i två år treskift som maskinställare. Jag har bott i
Segevång, Håkanstorp, Rosengård, Gamla Rosengård, Käglinge (Oxie), Värnhem, Rörsjöstaden, Toarp (utanför Oxie)
och numera Hyllieby. Jag har dessutom bott ”utomlands” i tre omgångar: Lund, Stockholm och Stuttgart.
Relation till MFF: Jag insåg som tur var tidigt att min fotbollstalang var begränsad. Som fotbollsspelare skulle jag
beskriva mig som någorlunda teknisk men långsam, klen och med uselt tillslag. Jag har spelat i Sofielunds IF, MBI
och Eriksfälts FF. Min position blev ofta ytterback eller bänken. Lyckligtvis har spelare som Maldini och Tinnerholm
reviderat ytterbackarnas storhet. Jag blev tidigt extrem blådåre och Malmö Stadion var en plats där jag tidigt kunde
känna att jag var del av något större och bättre. Vi som är uppväxta på Rosengårdsområdet fick sällan höra något
positivt och liksom hela Malmö hade området en negativ klang under min uppväxt. Dock fanns det ett stort
undantag och det var MFF. Där fanns en vinnarmentalitet och ambition. Jag har många gånger genom åren tagit
med den energi och kraft som skapas där in i mitt övriga liv. Malmö Stadion var det stället där man var någon och
oavsett vilka lag som kom på besök så fick de väldigt tufft motstånd och så är det än idag. Speciellt ögonblicken
innan matchstart är väldigt speciella för mig.
Utbildning och nuvarande arbete: Då jag tidigt insåg min att talang inom fotboll var begränsad så satsade jag
istället på att utbilda mig. Jag har en civilingenjörsexamen och dessutom nästan en ekonomexamen (saknar en
tenta). Jag har under hela min 20-åriga karriär arbetat inom globala medicinteknik-bolag och haft alla typer av roller
i olika bolag, allt från globalt forskning- och utvecklingsansvar i Gambro till global försäljningschef i ett danskt IVFbolag. Sedan snart två år tillbaka är jag VD för börsbolaget CellaVision, som är baserat i Lund. Det är ett otroligt
spännande, lönsamt och snabbt växande innovationsbolag som har ett unikt erbjudande inom hematologi
(blodanalys). CellaVision är ett exempel på svensk spetsteknologi inom digitalisering och artificiell intelligens som
nu rullas ut i hela världen. Precis som MFF är det en underdog som framgångsrikt utmanar stora globala bolag. Jag
har över 15 års ledarskapserfarenhet och har ansvarat för organisationer på upp till 1 200 personer och jag har
även erfarenhet av styrelsearbete inom näringslivet. Jag ser mig själv som en nyfiken och väldigt ambitiös person
och siktar gärna mot solen och hoppas åtminstone nå månen. Jag är en lagspelare och jag har alltid aktivt utövat
vad jag tycker är ett modernt ledarskap som är tydligt men också transparent och inkluderande.
Mitt bidrag till fortsatt framgång för MFF: Jag ser minst tre viktiga fokusområden där jag hoppas kunna bidra
framöver. Det är områden där MFF redan idag har en stark agenda.
1) Sportslig och ekonomisk framgång måste även fortsatt gå hand i hand och vara ett primärt fokusområde.
2) Att fortsatt vara en inkluderande fotbollsklubb för alla. MFF spelar en oerhört viktig roll för väldigt många
som inte alltid har det så lätt. Detta är en del av MFF:s själ och gör MFF till ett fantastiskt varumärke.
3) För att lyckas ännu mer i Europa måste MFF vara smartare än andra klubbar då de har en annan
ekonomisk styrka. Att utanför Sverige kunna visa att störst plånbok inte automatiskt vinner är för mig en
stark drivkraft.

