Valberedningens förslag till årsmöte i AIK 2017-09-25
Vid årsmötet 2016-09-19 valdes Per Wahrolén, Marianne Bogle och Mårten Paulsson att utgöra
valberedning i AIK.
Under året har Mårten Paulsson valt att lämna valberedningen av personliga skäl.
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och genomfört intervjuer med berörda
funktionärer samt fört diskussioner med medlemmar.
Sittande valberedning lämnar härmed sitt förslag till styrelsesammansättning och övriga val.

Ordförande
Tommy Lindqvist

omval, 1 år

Ledamöter
Cecilia Giertta

nyval, 2 år

Johan Huldt

nyval, 2år

Lars Söderqvist

nyval, 2 år

Cecilia Wahlman

nyval, 2 år

Rickard Månsson

fyllnadsval, 1 år

Lotta Lindborg

fyllnadsval, 1 år

Jonny Jergander

vald till 2018

Olov Lindquist

vald till 2018

Ledamöterna Göran Cederwall och Pelle Lidell valdes 2016 på 2 år men har av personliga skäl valt att
lämna styrelsen i förtid.
Revisorer:
Pia Holmström, aukt.rev.

omval, 1 år

Henrik Lannér

omval, 1 år

Revisorssuppleant:
Mazars Set

omval, 1 år

Sanna Tupala

omval, 1 år

Ordförande i förtroenderådet:
Daniel Torbjörnsson

omval, 1 år

Solna den 2015-09-09
Valberedningen
Per Wahrolén och Marianne Bogle

Nedan en presentation av de nya kandidaterna:

Cecilia Giertta
Född 1958, har en karriär bakom sig som sport- och ekonomijournalist på Dagens Nyheter, och som press- och
kommunikationsdirektör på bland annat Telia, Svensk Handel, TV4-gruppen och Axfood. Sen nio år är hon vd
för Sveriges Bryggerier. Cecilia är AIK-are sen födseln och har bland annat suttit i AIKs fotbolls-styrelse tidigare.

Johan Huldt
Johan Huldt, 37 år Stockholm.
Arbetsrättsspecialist, ManpowerGroup AB.
10-års erfarenhet av förhandling, personalfrågor, förändringsarbete och opinionsbildning för företag inom flera
olika branscher. Har en statsvetenskaplig bakgrund men arbetar idag inom områdena arbetsrätt och affärsrätt.
Är AIK:are sedan födseln och att följa AIK har alltid varit min stora passion i livet. Har framförallt följt AIK
Hockey och AIK Fotboll sedan slutet på 80-talet då jag följde med min far (då verksam inom AIK) på matcherna.
30 år senare sitter vi fortfarande tillsammans med samma lidelse för klubben.
Att få möjlighet till att bidra till AIK:s fortsatta framgång och välfärd skulle vara otroligt hedersamt.

Lars Söderqvist
Jag bor i Nacka (Eriksvik) och arbetar som advokat med affärsjuridik med särskild inriktning på finansiella
frågor. Jag har 3 barn varav 2 bor hemma Olle 13 år och Petra 14 år. Olle och Petra har sedan de var små spelat
fotboll i Boo FF.
Jag blev AIK-are när jag var 5 eller 6 år och gick på flera matcher. Mina barn har alltid varit AIK-are men det har
nog mer berott på egna val och inte på någon påverkan från mig.
Förutom mitt arbete som advokat har jag alltid haft ett socialt engagemang. I ungdomsåren politiskt och
därefter i olika föreningar som ex SOS barnbyar, Amnesty. Nu arbetar jag som mentor för flera sociala
entreprenörer inom ramen för Aschoka som är en global organisation för socialt entreprenörskap.
Jag håller för närvarande även på med ett projekt som ska kombinera kommersiell verksamhet med ideell
föreningsverksamhet med ett tillvaratagande av alla de värdegrunder som finns och är nödvändig för den
ideella verksamheten. Syftet med projektet är att säkerställa en hållbar och långsiktig finansiering för alla
föreningar som är verksamma med idrott.

Cecilia Wahlman
Cecilia Wahlman, 57 årMedlem i AIK sedan 1970, årskort på Västra nedre. Medlem i ASK och i DSM. Stödjer
AIK-Tifo.
Jag arbetar som avdelningschef inom kundservice på Fora AB. Är gift med Thomas och vi har tre söner. De är
alla medlemmar i AIK sedan födseln. Två har årskort på Norra, en på Östra. Vi bor i Trollbäcken i Tyresö, söder
om Stockholm.
Vill jobba för: Vara med och utveckla AIK genom ett ökat medlemsengagemang under mottot tradition och
förnyelse.
Innan mina egna barn föddes var jag engagerad inom ungdomsfotbollen och ungdomsishockeyn på olika sätt.
Bästa AIK-minnen:
Hockeygulden 1982 och 1984
Champions League-matcherna på Råsunda 1999
Fotbollsguldet 2009
Min första AIK-idol:
Leif ”Honken” Holmqvist

Rickard Månsson
53 år gammal, gift och har två vuxna barn (29 och 27 år) samt ett barnbarn på 2 år. Jag har arbetat inom bank
och finans sedan 1985 och fått förmånen att vara med att arbete med försäljning, marknad, Country Manager
och Vd (även grundare).
Jag har alltså arbetat inom bank och finans de senaste 32 åren där jag bland annat har varit med att starta två
finansbolag (Resonia Leasing i Sverige och Norge), byggt upp ett leasingbolag från grunden (Siemens Finans i
Norge) och senaste tre åren jobbat som Vd och grundare i det svenska finansbolaget Release Finans AB. Har
skaffat mig stor erfarenhet inom finansiering, försäljning och marknad, kredit och inkasso, personal och
projektarbete. Jag har anställt ca 120 personer under tiden i Norge samt ca 100 personer i Sverige, känner mig
stolt över att ha skapat så många arbetstillfällen. Jag uppfattar mig själv som väldigt utåtriktad, målmedveten,
positiv, envis och med goda ledaregenskaper.
Har inga fritidsproblem. Har hus på Lidingö och i Dalarna. Försöker aktivera mig 1 timme per dag med antingen
styrketräning, löpning, squash eller hundpromenader. Lever sunt och älskar fotboll, hockey, naturen, resor,
musik, böcker och att umgås med familj och vänner.
Mitt AIK-hjärta är stort. Började redan i tonåren när jag och kompisar fick åka själva till matcher på Råsunda
eller Hovet. Vi är fortfarande samma gäng som går på matcher och har haft säsongskort i fotboll och hockey i
många år. Ständig medlem i AIK, aktieägare i både fotboll och hockey samt med i Svarta Massan.
Lotta Lindborg
Född 1975 och har 20 års erfarenhet inom mediebranschen. B. la som marknadschef och försäljningschef på
företag som TV4-gruppen och TT Nyhetsbyrån. Nyligen tillträdde hon som Filialchef Online på Stockholms
Auktionsverk.
Lotta har varit AIK:are sen hon var fyra år gammal och ingick i AIK fotbolls marknadsråd mellan 2013 - 2014.

