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Valberedningen för AIK Huvudförening
Valberedningen valdes in på årsmötet 25 september 2017 och har under året bestått av:
• Göran Aspgren
• Marianne Bogle (sammankallande)
• Johan Strömberg
• Vassilios Vassiliadis
• Franco Zanetti
Arbetet under året i korthet.
Valberedningen har träffats vid ett flertal tillfällen under året. Direkt efter årsmötet så möttes
vi för att lära känna varandra och för att kartlägga våra respektive nätverk av kontakter.
Tidigt bokades enskilda möten in mellan valberedning och styrelse för att så snabbt som
möjligt lära känna styrelsen. Vi har kontinuerligt tagit del av styrelseprotokoll samt övrig
information som skickats ut från styrelsen för att förstå de frågor som styrelsen hanterat.
För att inte limitera oss till våra egna nätverk och för att ge alla AIK medlemmar
möjligheten att föreslå goda kandidater skickade vi den 9 februari ett mail till styrelsen
och bad att man på hemsidan aviserade att man kunde ta kontakt med valberedningen
ifall man hade förslag på namn eller andra åsikter/tankar som vi i valberedningen kunde
ha hjälp av. Detta lades strax efter ut på hemsidan. Vi har därför också tagit del av
åsikter och förslag på namn från medlemmar.
27 mars besökte vi styrelsen vid styrelsemöte i Solna. Vi har sedan dess hållit dialog med
styrelseledamöter för att ha så aktuell information som möjligt.
Nya kandidater
Vi har genom detta arbetssätt skaffat oss god kännedom om styrelsemedlemmarnas
status, vilka kompetenser som behöver ersättas och hur nya kandidater skall
matchas mot kompetenskraven.
Under våren har vi varit i kontakt med ett flertal personer och intervjuat dessa.
Efter noga avvägande har vi valt att till årsmötet föreslå nedanstående kandidater.
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Status i styrelsen idag
Tommy Lindqvist, ordförande
Tommy kontaktade oss under våren och meddelade att han inte ställer upp för omval.
Jonny Jergander
Jonny meddelade redan från start att han inte ställer upp för omval.
Lotta Lindborg
Lottas mandatperiod tar slut detta år.
Olov Lindquist
Olovs mandatperiod tar slut detta år.
Richard Månsson
Richards mandatperiod tar slut detta år och ställer inte upp för omval.
Cecilia Giertta
Har ett år kvar av sin mandatperiod.
Lars Söderqvist
Har ett år kvar av sin mandatperiod.
Cecilia Wahlman
Har ett år kvar av sin mandatperiod.
Johan Huldt
Har ett år kvar av sin mandatperiod.
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Valberedningens förslag 2018
Ordförande:
Cecilia Giertta

1 år

Ledamöter:
Lotta Lindborg
Olov Lindquist
Johan Huldt
Lars Söderqvist
Cecilia Wahlman
Rickard Frank
Stefan Eriksson
Robert Larsson

Omval 2 år
Omval 2 år
Vald till 2019
Vald till 2019
Vald till 2019
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Revisorer:
Pia Holmström, aukt.rev.
Henrik Lannér

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorssuppleant:
Mazars Set
Sanna Tupala

Omval 1 år
Omval 1 år

Ordförande i förtroenderådet:
Daniel Torbjörnsson

Omval 1 år
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Valberedningens förslag 2018
Ordförande
Cecilia Giertta – 1 år
Cecilia Giertta är 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. De senaste nio åren har hon varit vd för
Sveriges Bryggerier.
Hur länge du har suttit i AIK HS styrelse?
Jag har suttit i AIK HS ett år, men satt fyra år i AIK Fotboll AB styrelse och ett par år
i AIK Fotboll FF i början på 2000-talet. Har bevakat AIK som sportjournalist under många år,
och är född AIK-are, pappa är uppfödd bredvid gamla Råsunda.
Hur ser du på arbetet framöver?
AIK är Sveriges och Nordens mest kända varumärke och klubb. Fotbollen och hockeyn
är ofta synonymt med AIK, men jag ser att det finns oerhört mycket att göra för att få ihop
hela AIK-familjen, så att vi alla står för samma sak. Gör man affärer med någon AIK-förening
ska man veta att man kan lita på oss, våra värdegrunder ska baseras på samma åsikter om
öppenhet och välkomnande, och vi ska internt inte konkurrera med varandra, utan
stötta och se gemensamma fördelar, som gynnar oss alla. Det ser jag att vi ska arbeta
med, tillsammans.
Hur skulle du ta dig an ordföranderollen?
Ordförandeposten i AIK HS är det finaste förtroendeuppdrag man kan få. Att jobba stenhårt
för att vårt varumärke ska förstärkas och fördjupas låter kanske som en floskel, men det är
det vi måste och vill göra. Jag som ordförande, om jag blir vald, arbetar ju inte själv, utan vi
är en väl fungerande styrelse som jobbar tillsammans mot samma mål, att öka öppenheten,
proffsigheten och gemenskapen. Vi vill göra skillnad.
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Styrelseledamöter
Lotta Lindborg (omval) 2 år
Hur länge har du suttit i AIK HS styrelse?
Ett år.
På vilket sätt bidrar du till styrelsearbetet idag och vad har du för
förväntning på kommande mandatperiod?
AIK Huvudförening har tre huvudsakliga uppgifter:
• Att värna och vårda AIK identitet och klubbmärke
• Att ta tillvara medlemmarnas engagemang och intresse för klubben
• Att skapa förutsättningar för, och förvalta en gemensam värdegrund
Jag bidrar till ovan genom min erfarenhet inom marknadsföring & försäljning i olika frågor.
Under det år som jag har suttit i HS så har jag ingått i MEG-gruppen (medlemsengagemang)
samt Mål & verksamhetsplan gruppen.
Mina förväntningar under kommande mandatperiod är att fortsatt vårda AIK Huvudförenings
tre huvudsakliga uppgifter samt driva på och utveckla de delar där förnyelse är befogat.

Olov Lindquist (omval) 2 år
Hur länge har du suttit i AIK HS styrelse och på vilket sätt bidrar du till styrelsearbetet
idag och vad har du för förväntning på kommande mandatperiod?
Jag har varit med i HS i fyra säsonger och valdes således in första gången på årsmötet 2014.
Under mina fyra år i HS har jag även varit HS sekreterare. Förutom att skriva protokoll är
rollen som sekreterare att vara lite ordningsman. Den rollen gillar jag och den faller sig också
naturligt, eftersom en av sekreterarens uppgifter är att även ha hand om HS beslutslogg.
Den upptar ärenden som inte avgjorts av styrelsen (en form av restlista) eller inte har
verkställts. Min ambition har hela tiden varit att försöka få listan så kort som möjligt och att
vi därmed gör det som är beslutat.
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Stefan Eriksson – nyval 2 år
Stefan har en lång erfarenhet inom marknad och försäljning där han haft positioner som
både försäljningschef och marknadschef i olika företag. Stefan har även under tre år arbetat
som sportchef för en mindre idrottsförening som hanterat sju olika sektioner och totalt
1500 medlemmar. Idag arbetar Stefan som konsult (Eget företag) inom
organisationsutveckling med specialområde inom ISO standarder.
Utöver detta har Stefan varit tränare för ett herrlag i fotboll som klättrade från
division 7 till division 4. Han har även varit verksam som tränare för ett fotbollslag
för ensamkommande flyktingar.
Som person är Stefan väldigt engagerad i det han företar sig och har lätt att gå från
ord till handling.
AIK:are sedan barnsben såklart!
Vad vill du bidra med in i styrelsearbetet?
Jag vill kunna bidra till ordning och reda samt AIK:s fortsatta utveckling att bli en ännu
attraktivare samarbetspartner för sponsorer och andra intressenter runt föreningen.

Rickard Frank – nyval 2 år
Rickard har lång och gedigen erfarenhet av kreativt förändringsarbete i stora organisationer,
som bland annat creative director, konceptutvecklare, designchef, ansvarig utgivare och
chefredaktör. Som expertkompetens kan nämnas design, innehåll, strategi, varumärken
och identitet. Rickard är bra på transformation, samarbete och förändring.
Driver egna designstudion Rickard Frank Studio med uppdrag som Bonnier och
The Nobel Prize. Arbetar även som creative director på Londonbaserade innovationsbyrån
Audacity Partners med uppdrag som El Pais, Real Madrid och Santander.
Var tidigare kreativ chef på Dagens Nyheter och dessförinnan chefredaktör på
Trelleborgs Allehanda. Har även varit designchef på Svenska Dagbladet.
Vad vill du bidra med in i styrelsearbetet?
Som styrelsemedlem i AIK hoppas jag kunna bidra med en noggrann inventering av hur
varumärket kommuniceras och upplevs idag och därefter skapa en handlingsplan för
framtiden.
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Robert Larsson - nyval 2 år
Robert Larsson, 39, uppvuxen i Avesta men sedan tio år bor och arbetar han i Bromma.
Är anställd av Stockholms stad och arbetar inom barnomsorgen.
På 00-talet grundade han föreningen DalaGnagarna som hade flera lyckad år med
många mil på vägarna. Efter att ha flyttat till Stockholm blev han omgående värvad till
Black Armys styrelse där han senare tog över reseansvaret och posten som vice ordförande.
Under sina år i Black Army har han varit involverad i AIK-alliansens arbete tillsammans
med AIK Fotboll.
Han var med och arrangerade festen Skål för Gnaget på restaurang Råsunda och han har
gjort ett par avtackningar av spelare på Hovets is och figurerat i några AIK Hockey-videos
(50 år på Hovet och Blomdahl som ny kapten). Under Råsundatiden trogen Norra Ståplats,
numer sittplatsare. Mångårig årskortsinnehavare på såväl fotboll som ishockey.
Vad vill du bidra med in i styrelsearbetet?
Jag vill bidra med öppenhet och lyhördhet. Ha bra kommunikation med supportrarna
och vara en länk mellan HS och supportrar.

Solna 2018-08-27
Valberedningen
Göran Aspgren, Marianne Bogle, Johan Strömberg, Vassilios Vassiliadis och Franco Zanetti

