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Cecilia Wahlman, 62 år 

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. 

 

Olov Lindquist, 63 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. 

 

mailto:info@aik.se
http://www.aik.se/


Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Box 3090, 169 03 Solna 

Telefon: 08-83 77 55 info@aik.se www.aik.se 

 

Jan Wallin, 72 år  

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-. 

 

Katarina Berggren,53 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.  
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Jenny Nilzon, 49 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 utvecklings- 

och 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. 

 

 

 Patrick Theorell, 47 år  

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.” 
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 Katrin Högstedt, 45 år  

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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