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Valberedningen har sammanträtt 18 gånger 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 numera börjar finna 

sin strategiska form och höjd och att det operativa arbetet minskat i takt 

med att kansliet kunnat fungera effektivare. Fortfarande är 

kandidatsökandet präglat av att arbetsinsatsen är betydande i 

förhållande till en helt strategisk styrelse. 

Samarbetet i styrelsen upplevs som mycket bra. Arbetet med de frågor 

som man valt att prioritera i verksamhetsplanen fortskrider och anses 

gå starkt framåt. Ordföranden Cecilia Wahlman betonar att den 

finansiella kontrollen är mycket bra, kontakten med föreningarna är 

fortsatt mycket bra och att man oförtrutet arbetar vidare på att bygga 

AIK Huvudstyrelse till den starka part verksamheterna behöver vid sin 

sida. Här anser vi att målet som fler av våra verksamheter har, att vara 

den ledande föreningen i sin verksamhet, även bör speglas i 

huvudstyrelsens verksamhet och att verksamhetsplanen anpassas 

därtill. 

Valberedningen har arbetat med flera olika nya kandidater och de som 

valts ut har noga utvärderats genom intervjuer. Vi gläder oss åt att 

urvalet växer varje år och att fler vågar föreslå kandidater. 

Förra årets uppgift då vi utgick från att AIK HS 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 har naturligtvis kvarstått. Behovet av att få ett 

bättre stöd till föreningarna, både rent tekniskt och finansiellt kvarstår. 

Positionen i Solna som ledande förening mot politiker och näringsliv 

har stärkts men behöver fortfarande bli bättre. Det är viktigt att det 

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


Postadress: Ankdammsgatan46, 171 67 Solna 

Telefon: 08-735 96 10 info@aik.se www.aik.se 

finns en kontinuitet så att viktiga frågor inte glöms bort 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 detta är valberedningens förslag följande: 

Omval av ordförande 

För 1 år, Ordförande för verksamhetsåret 2022-2023, Cecilia Wahlman 

Nyval 

För 2 år, Styrelsemedlem Issa Manglind 

För 2 år, Styrelsemedlem Mikael Jomer 

Omval 

För 2 år Styrelsemedlem Katarina Berggren 

För 2 år Styrelsemedlem Jenny Nilzon 

Sedan tidigare valda till 2023 

Styrelsemedlem Katrin Högstedt 

Styrelsemedlem Jan Wallin 

Styrelsemedlem Patrik Theorell 

Revisorer 

Håkan Fjelner  

Carl-Johan Carlsson  

Revisorssuppleanter 

Finnhammars Revisionsbyrå AB 

Förtroenderådet 

Daniel Torbjörnsson, ordförande  

Valberedningen AIK Huvudstyrelsen 2020-2021  

Franco Zanetti, Sammankallande 

Göran Aspgren 

Vassilios Vassiliadis 
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Presentation Issa Manglind (50 år) 

Issa Manglind (50 år) 

Född och uppvuxen i Landskrona, 

Skåne, och AIK:are sedan 

barnsben. Studier vid Lunds 

universitet och f.d. Allsvensk 

fotbollsspelare, även med meriter 

som Sport-och 

Akademichef.  Hjälper sedan ett 

antal år tillbaka AIK fotbolls 

scouting verksamhet för södra 

Sverige. Arbetar idag som 

Contract/Commercial Manager 

inom Energisektorn, med fokus på 

entreprenad upphandlingar/kontrakt samt Kommersiella/finansiella 

frågor. Har lång erfarenhet från olika Management/Chefs positioner 

både nationellt och internationellt. Erfarenhet från flertal olika styrelser 

inom näringslivet samt erfarenhet av styrelsearbete i tidigare Allsvensk 

fotbollsförening och Skånes fotbollsförbund. 

”Är mycket tacksam och ser framemot att hjälpa klubben i mitt hjärta 

med fortsatt utveckling och stärka AIK:s klubbmärke som 

Skandinaviens i särklass största förening. Kan starkt bidra med 

kommersiell och strategisk erfarenhet.” 
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Presentation Mikael Jomer 

Ålder: 38år 

Civilstånd: gift med två 

barn, dotter & son 

Bor: Lilla Essingen 

Bakgrund: Uppvuxen i 

Bromma med instick 

av Uppsala, Karlstad 

och San Francisco Bay 

Area och Guldkusten i 

Australien. 

Intressen: Resa, 

utförsåkning, AIK 

 

AIK anknytning 

Livstidsmedlem i AIK 

Dotter (9yr) och son (6yr) som båda är ”Gnagismedlemmar”. 

Båda barnen även utövare i AIK hockeys hockeyskola. Son är även med i 

AIK fotboll (”p15 svart”) 

Säsongsbiljettsinnehavare på fotboll (”Östra nedre, 110”) och ishockey 

(”A24”) 

Andelsinnehavare i Den Svart Massan (DSM) 

1000st B-aktier i AIK Fotboll AB 

Tidigare passiv medlem i Allmänna Supporterklubben (ASK) och 

Exilgnagarna. 

I supporterskap åkt med AIK och/eller supporterföreningars 

arrangerade bortaresor (Sverige, Europa) 

Styrelsemedlem i ”AIK-banken” Den Svarta Massan, invald 2019 och 

ånyo 2021 

Kontakt med AIK:s alla idrotter och dess styrelser/ledningar, e.g. 

ishockey, handboll, basket, osv. 
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Kontakt med AIK huvudföreningen (tex Cecilia Wahlman och Jan 

Wallin och Ulrika Bovin) samt justeringsman årsmötet 2021 

Kort, vad kan jag tillföra AIK? 

Energi och driv med en mind-set om högre ambition för AIK. Över tid. 

Insikt om att den viktiga balansen mellan underliggande 

föreningsverksamhet och elitsatsande aktiebolagsverksamheter inom 

AIK:s idrotter. 

Erfarenhet av att arbeta i pressade arbetsmiljöer med begränsade 

förutsättningar men samtidigt höga förväntningar (e.g. riskkapital), där 

bl a zoom-in/out-förmåga har varit A och O. 

Hands-on-erfarenhet av ”paraplystyrning” i ekosystemet från AIK-

banken Den Svarta Massan och därigenom även etablerat 

kontaktnätverk med AIK:s idrotters ledningar och styrelser. 

Internationell erfarenhet som präglat min personlighet i att vara lyhörd, 

social och öppensinnad, vilket jag inte minst ser vara extra värdefullt i 

vår stora AIK-familj som kan argumenteras vara ett tvärsnitt av 

samhället vårt i stort. 

Katalysatorbehovet i att samverka med övriga i styrelsen, assistera i att 

allas individuella styrkor kommer fram i lagspelet för på så vis bringa 

styrelsearbetet och AIK Huvudföreningens bästa. 

Få saker gjorda. Punkt. 
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