Valberedningen har sammanträtt vid ett tjugotal tillfällen under
verksamhetsåret. Delar av valberedningen har även deltagit vid några
styrelsemöten under året för att få en uppfattning om styrelsens
funktionella sammansättning.
Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet har varit mycket
operationellt under tidigare verksamhetsår och under starten av
nuvarande. Detta har naturligtvis präglat möjligheten till att finna
lämpliga kandidater då arbetsbördan för enskilda styrelsemedlemmar
ibland uppgått till mer än 40 timmar i veckan, och då helt oavlönat.
De svårigheter som uppstod i samband med Covid-19 försvårade både
kommunikation och styrning under verksamhetsåret och
styrelseordföranden Cecilia Giertta och styrelsemedlemmen Lars
Söderkvist valde att avgå av personliga skäl. Valberedningen träffade
tillförordnade Ordföranden Cecilia Wahlman i samband med detta och
försäkrades om att styrelsen kunde fortsätta verksamheten i tilltänkt
riktning med de ledamöter som kvarstod.
Valberedningen har arbetat med flera olika nya kandidater och de som
valts ut har noga utvärderats genom intervjuer.
Lite övergripande kan vi säga att vi utgått från att AIK huvudstyrelses
huvuduppgift är att äga, skydda och förvalta föreningen och varumärket
AIK, administrera dess medlemmar på ett bra och effektivt sätt, och
vara paraplyet för ALLA AIK:s organisationsdelar. Vi har även förstått
att behovet ökat av att få ett bättre stöd till föreningarna, både rent
tekniskt och finansiellt. AIK har dessutom behov att stärka sin position i
Solna som ledande förening mot politiker och näringsliv och detta
behöver göras med intensifierat och målmedvetet kontaktskapande. Det
är viktigt att det finns en kontinuitet så att viktiga frågor inte glöms bort
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eller återstartar varje år. Inte minst är det viktigt att vårda de traditioner
och minnen som skapats och som vi vill bibehålla och hylla.
Med bakgrund av ovan är valberedningens förslag följande:
Nyval
För 1 år, Ordförande för verksamhetsåret 2021–2022, Cecilia Wahlman
För 2 år Styrelsemedlem Patrick Theorell
För 2 år Styrelsemedlem Katrin Högstedt
Omval
För 2 år Styrelsemedlem Jan Wallin
Sedan tidigare valda till 2022
Styrelseledamot Olov Lindquist
Styrelseledamot Katarina Berggren
Styrelseledamot Jenny Nilzon
Lotta Lindborg (vald till 2022) och Johan Huldt har valt att inte vara
valbara till detta årsmöte.
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Presentation över huvudstyrelsens sittande och tilltänkta ledamöter:

Cecilia Wahlman, 61 år Omval
Valdes in i huvudstyrelsen som ledamot
2017 och blev vice ordförande 2019. Har
sedan hösten 2020 fungerat som tf
ordförande. Medlem i AIK sedan 1970. Har
i styrelsen lett verksamhetsplaneringen,
mål- och visionsarbetet samt tidigare även
drivit värdegrundsarbetet. Är en av AIK:s
två representanter i Stockholmsalliansen. Brinner för att utveckla AIK
under mottot tradition och förnyelse. Arbetar som chef och ledare sedan
många år på Fora AB som ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Bred
erfarenhet av ledarskapsfrågor, förändringsledning, processarbete,
ständiga förbättringar och projektledning.
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Olov Lindquist, 62 år
Valdes in i huvudstyrelsen som sekreterare
2014. Har lång föreningsvana och uppdrag
i flera andra föreningar. Medlem i AIK
sedan 1980 och ständig medlem sedan
1995. Ansvarar för att skriva protokoll och
för den s.k. beslutsloggen - där fattade
beslut och ärenden sammanställs för att inte hamna mellan stolarna. Är
liksom Cecilia Wahlman representant i Stockholmsalliansen. Olov har
bakgrund inom AIK Innebandy, bland annat ett år som föreningens
ordförande. Arbetar som nämndsekreterare i Botkyrka kommun.

Jan Wallin, 71 år Omval
Valdes in i huvudstyrelsen som kassör
2019. Medlem i AIK 1981 och ständig
medlem sedan 1988. Var ekonomichef i
AIK 1981–85. VD Svensk Företagsbonus
AB 1989–96. Marknadsansvarig Bingolotto
Stockholm 1996–98. Ekonomichef
Stockholms Idrottsförbund 1998–99. VD
Bingolotto Stockholm AB 1999–2005. VD Stockholms Idrottsförbunds.
Service AB 1998–2006. AIK fotbollssektion styrelseledamot 1985–89.
Föreläsare ekonomi och administration Sisu Idrottsutbildarna 1985–
2002. Ledamot Stockholms Idrottsförbunds Revisionskommitté 2005–
08. Kassör i Jarlabanke Golfklubb 2009-. Föreläsare ideella revisorer
RF-SISU Stockholm 2019-.
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Katarina Berggren,52 år.
Valdes in i huvudstyrelsen som ledamot
2019 på fyllnadsval. Medlem i AIK sedan
1974. Varit kommunstyrelseordförande i
Botkyrka under 11 år fram till 2015, en
kommun som varit erkänd för sitt rika
kultur- och idrottsliv. Drev bland annat
frågan om anläggningar och ytor för idrotten, ett jobb som gjordes
tillsammans med föreningslivet. Efter 2015 blev hon biträdande
partisekreterare (s) och arbetar idag på fackföreningen Kommunal. Har
och har haft många olika styrelseuppdrag i föreningar de senaste 35
åren på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Jenny Nilzon, 48 år
Valdes in i huvudstyrelsen som
ledamot 2020. Född och uppvuxen
i Stockholm och AIK:are sen
barnsben. Utbildad
marknadsekonom med stor
erfarenhet att driva utvecklingsoch förändringsarbeten. Arbetar idag som VD för Spelbranschens
Riksorganisation, med fokus på att öka konsumentskyddet, påverka
spelregleringen och höja allmänhetens förtroende. Tidigare positioner
innefattar strategiskt projekt- och förändringsledare inom spel- och
välgörenhetskoncernen Novamedia, vd för internationella
kommunikationsbyrån Bites samt nordisk PR-chef på Panasonic.

Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Box 3090, 169 03 Solna
Telefon: 08-83 77 55 info@aik.se www.aik.se

Patrick Theorell, 46 år Nyval
Entreprenör och en av grundarna till
Happy Boss AB där han som vice VD
arbetar aktivt med sälj- och
marknadsfrågor,
organisationsutveckling samt
sponsring. Allmänt idrottsintresserad
och spelar veteranhockey, paddel och
golf. ”AIK står mig varmt om hjärtat och idag skulle min pappa varit
stolt om han visste att jag satt med i styrelsen då han själv var gnagare. I
styrelsen vill jag bidra med kreativitet och nyskapande. Jag får saker
och ting gjort, och jag uppfattas som en ”doer” och är inte rädd att kalva
upp ärmarna och köra på. Att får vara med och utveckla medlemskapet
och varumärket AIK men också hålla ihop AIK-familjen har alltid varit
en dröm.”

Katrin Högstedt, 44 år Nyval
Född och uppväxt i Sollentuna och
gnagare sedan många år. Jurist med
lång erfarenhet från offentlig
verksamhet och styrelsearbetet bland
annat från Stockholms universitet
och Södersjukhuset. Arbetar med
dataskyddsfrågor och bolagets etik- och integritetsprogram på
medicinteknikbolaget Elektas complianceavdelning. ”Ser fram emot att
med min yrkeserfarenhet få bidra till att utveckla och stärka AIK:s
breda verksamhet. Dags att ge något tillbaka till klubben i mitt hjärta.”
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