
Valberedningen har sammanträtt vid ett tjugotal tillfällen under 2018–2019. Vi har 
utöver detta arbetat singulärt med kandidater och andra möten. Vår målbild har 
formats av behovet från HS samt den kommunikation vi haft med medlemmar. 
Kortfattat kan vi säga att de kandidater vi pratat med har delgivits vår uppfattade 
målbild och de har fått svara på hur bra de kunnat matcha denna. I vissa fall har vi 
fått jakande svar efter intervjuer och i andra nekande svar. Vi har då återstartat 
kandidatprocessen för att till slut få ja från alla kandidater. 
Vi har nu äran och nöjet att inför AIKs högsta organ, Årsmöte Huvudstyrelsen få 
presentera följande kandidater samt i vissa fall ledamöter med återstående tid. 
 
 
Ordförande 2019–2020  
Cecilia Giertta 
 
Ledamöter nyval 2019–2021 
Cecilia Wahlman, vice ordförande (omval två år) 
Johan Huldt (omval två år) 
Katarina Berggren (nyval ett år) 
Lars Söderqvist (omval två år) 
Jan Wallin (nyval två år) 
Niclas Rahm (nyval ett år) 

Ledamöter med ett år kvar 2019–2020 
Olov Lindquist, sekreterare 
Lotta Lindborg  
 
 
 
Här följer en kort sammanställning av varje kandidat. De senast tillkomna sist i listan. 
 
 
Cecilia Giertta, 60 år (61 i oktober) 
Har en 20-årig karriär bakom sig som sport- och ekonomijournalist på bla Dagens 
Nyheter, och en tioårig karriär som press- och kommunikationsdirektör på bland 
annat Telia, Svensk Handel, TV4-gruppen och Axfood. Under tio år var hon VD för 
branschorganisationen Sveriges Bryggerier, innan hon för ett drygt år sen blev sin 
egen med fokus på ideellt arbete i styrelser, volontärarbete och barnbarn. Mycket 
stor styrelsevana. 
Cecilia har fyra barn, är AIK-are sen födseln och har bland annat suttit i AIKs 
Fotbolls-styrelse tidigare. 2017 blev hon invald som ledamot i HS, och blev sen 
föreslagen och vald till ordförande 2018. Kontaktperson för golf, handboll och friidrott. 
Gillar utveckling och förbättring. 
 
 
Cecilia Wahlman, 59 år 
Valdes in i HS som ledamot 2017 och är vice ordförande i HS sedan ett år tillbaka. 
Driver AIKs värdegrundsarbete och är HS kontaktperson för AIK Fotboll samt AIKs 
Historikgrupp. Är AIKs representant i Stockholmsalliansen. Brinner för att utveckla 
AIK under mottot tradition och förnyelse. Medlem i AIK sedan 1970. 



 Cecilia arbetar som chef och ledare sedan 15 år på Fora AB som ägs av Svenskt 
Näringsliv och LO. Bred erfarenhet av ledarskapsfrågor, förändringsledning, 
processarbete och ständiga förbättringar. 
 
Johan Huldt, 39 år, Stockholm.  
Ledamot i AIK HS sedan 2017. Driver främst arbetet kring medlemskapet i AIK och 
är HS kontaktperson för AIK Ishockey. Väldigt motiverad vid förtroende att fortsätta 
pågående arbete som styrelsen bedriver för AIKs fortsatta utveckling. 
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. AIK:are sedan födseln och att följa AIK har alltid varit Johans 
stora passion i livet.  
 
Lars Söderqvist 
Bor i Nacka (Eriksvik) och arbetar som advokat med affärsjuridik med särskild 
inriktning på finansiella frågor. AIK:are sen barnsben, liksom hans tre barn. Har vid 
sidan av arbetet som advokat ett socialt engagemang, ex SOS barnbyar och 
Amnesty, och är också mentor för flera sociala entreprenörer. Håller för närvarande 
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. 
 
Lotta Lindborg, 44 år 
Bor på Lidingö. Ledamot i AIK HS sedan 2017 och har ett år kvar av sin 
mandatperiod. Sitter i MEG (medlems engagemangsgruppen) och är HS 
kontaktperson för AIK Boxning. 20 års erfarenhet inom mediebranschen. B. la som 
marknadschef och försäljningschef på företag som TV4-gruppen och TT 
Nyhetsbyrån. Arbetar 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.   
 
Olov Lindquist, 61 år 
Olov är sekreterare i HS och nämndsekreterare i yrkeslivet. Valdes in i HS redan på 
Årsmötet 2014. Förutom att föra protokoll ansvarar Olov för beslutsloggen, där 
fattade beslut och ärenden sammanställs för att inte hamna mellan stolarna. Olovs 
ambition är att få listan i beslutsloggen så kort som möjligt; det betyder att styrelsen 
gjort det som beslutats. Olov är kontaktperson för Innebandyn. 
 
 
 
 
  



Niclas Rahm, 44 år 
 

 
 
Award winning Creative Director who remain brand relevance in a fast pace world.” 
I över ett decennium har Niclas Rahm sett till att ge sina uppdragsgivare den 
uppmärksamhet och publicitet som de förtjänar. Han har jobbat som 
konceptutvecklare inom Stureplansgruppen och som eventchef för TV4-Gruppen. I 
femton år har han drivit och byggt upp ett flertal pr-, event- och 
kommunikationsbyråer. Sedan 2015 är han Kreativ Chef och Marknadsansvarig på 
prisbelönta och hyllade byrån Eventyr. 
–Passionen och intresset för kommunikation har tagit mig dit jag är idag. De senaste 
åren har jag läst på Berghs School of Communication och IHM Business School – 
utbildningar har gett mig ett språk som sätter ord på det som jag har jobbat med och 
kan sedan tidigare. 
Han beskriver sig själv som en kreativ generator, en person med förmåga att få 
människor att bli engagerade och se saker på nya sätt.  
Niclas är mycket duktig på nya digitala media och har stor kunskap och kompetens 
för att bistå AIK i att möta medlemmarna på nya digitala plattformar.  
 
Jan Wallin, 70 år  
 

 
 
Pensionär med flertal engagemang i olika klubbars styrelse. 

Ekonomichef AIK 1981-85,VD Svensk Företagsbonus AB 1989-96, 

Marknadsansvarig Bingolotto Sthlm 1996-98, Ekonomichef Stockholms 

Idrottsförbund 1998-99, VD Bingolotto Stockholm 1999-2005, VD Stockholms 

Idrottsförbunds Service AB 1998-2006, AIK fotbollssektion-styrelseledamot 1985-89, 

Sisu Idrottsutbildarna-föreläsare i ekonomi och administration 1985-2002. 

Jarlabanke Golfklubb-Kassör 2009- 

Ständig medlem i AIK sedan 1988. 

Jan är mycket duktig i företagsekonomi och van att vara både ekonomiansvarig, 

ekonomichef och controller. Han är införstådd i att det kommer innebära mycket 
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arbete i huvudstyrelsen i år och vill ha som mål att först få full överblick av 

föreningens ekonomi samt senare se till att arbetet runt den blir så automatiserat och 

lättarbetat som möjligt. Han är duktig på att analysera siffror, presentera dem och ge 

underlag för beslut.  
 
Katarina Berggren, 51 år 
 

 
 
Jag heter Katarina Berggren är 51 år och har varit medlem i AIK sedan 1974. Något 
som jag så klart är väldigt stolt över! Jag bor i Tullinge i Botkyrka kommun 
tillsammans med min man och son. Dottern är numera utflugen ur boet.    
Hur kan det då komma sig att jag ställer upp som kandidat till ledamot i AIK:s 
huvudstyrelse? 
Jo, jag tror att jag med min bakgrund kan bidra med en del erfarenheter och 
kunskaper som jag skaffat mig under åren. 
Jag har varit kommunstyrelseordförande i Botkyrka under 11 år fram till 2015, en 
kommun som varit erkänd för sitt rika kultur- och idrottsliv. Då var jag drivande för att 
få på plats anläggningar och ytor för idrotten, ett jobb som gjordes tillsammans med 
föreningslivet. Sedan blev jag biträdande partisekreterare (s) och idag jobbar jag på 
fackföreningen Kommunal. Jag har haft styrelseuppdrag i många olika föreningar de 
senaste 35 åren. Att möjliggöra för barn och ungdomar att ha roligt i sitt idrottande 
har varit viktigt för mig. Men det är lika viktigt med goda idrottsliga förebilder. Så 
bredden behöver eliten och eliten behöver bredden! 
Om jag får förtroendet av medlemmarna att vara en del av laget i AIK:s 
huvudstyrelse så vill jag lägga fullt fokus på att stärka AIK:s position i allt från 
arena/hallfrågor till ekonomi. För fortsatta idrottsliga framgångar och medlemmarnas 
bästa! 
 
 
Med detta anser vi att vi fullgjort vårt uppdrag för 2018–2019. 
 
Årsmötet har till att välja ny valberedning till 2019–2020. Alla i valberedningen 
kandiderar till 2019–2020 om Årsmötet vill nominera dessa. 
 
Franco Zanetti, Valberedningens ordförande 
Göran Aspgren 
Vassilios Vassiliadis 
 
 
  
   


