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Valberedningen för AIK som valdes på årsmötet 2022 lämnar härmed 

sitt förslag till årsmötet den 29 mars 2023. Valberedningen har bestått 

av nedan personer: 

Göran Aspgren, sammankallande 

Rosemarie Ringnell 

Helena Roxtorp 

Tony Frank 

Vassilios Vassiliadis tog time-out hösten 2022 och har därefter inte 

deltagit aktivt. 

Valberedningen har träffats i fysiska möten sju gånger och digitalt tre 

gånger. Vi har dessutom haft intervjuer med alla i den sittande styrelsen 

samt med ett antal nya personer som vi har fått fram själva eller genom 

tips från andra AIK-vänner. Valberedningen har även deltagit i två 

styrelsemöten. Samarbetet och engagemanget i valberedningen har 

varit stort. Planeringen och framförhållningen på arbetsuppgifterna har 

varit tillfredsställande och samtliga fyra har bidragit med sin speciella 

erfarenhet, nätverk och kunskap på ett kreativt sätt. 

Valberedningen utformade tidigt en enkät som gick ut till samtliga i 

styrelsen. Svarsfrekvensen och innehållet var gott. Vi fick bland annat 

information om att kassören Jan Wallin och ledamoten Patrick Theorell 

inte önskade stå till förfogande för omval. Den sittande ordföranden 

Cecilia Wahlman avgick av personliga skäl i början av november 2022 

och det fanns en redan utsedd vice ordförande i Jenny Nilzon som tog 

över rodret omgående, och är t f ordförande fram till årsmötet 29 mars. 

Då kassörsrollen är viktig har ett stort arbete nedlagts på att hitta en 

kompetent person som årsmötet kan välja och styrelsen inom sig utse. 

Valberedningen har även fått information att det skulle vara möjligt att 

minska antalet ledamöter med en person. Vidare hade vi ytterligare en 

ledamot som vi behövde ta ställning till om eventuellt omval då 
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mandatet går ut 2023. I vårt förslag till årsmötet finns en ordförande 

och sex ledamöter, som ska konstituera sig inom styrelsen. 

Nedan personer nominerar vi till årsmötet för Allmänna idrottsklubben 

den 29 mars 2023: 

Jenny Nilzon styrelseordförande för en period om ett år 

Katrin Högstedt omval styrelseledamot på två år 

Peter Strandh nyval styrelseledamot på två år 

Hans Backman nyval styrelseledamot på två år 

Katarina Berggren, styrelseledamot ett år kvar på sitt mandat  

Mikael Jomer, styrelseledamot ett år kvar på sitt mandat 

Issa Manglind, styrelseledamot ett år kvar på sitt mandat 

 

Håkan Fjelner, auktoriserad revisor på ett år 

Carl-Johan Carlsson, verksamhetsrevisor på ett år 

Finnhammars Revisionsbyrå AB, revisorssuppleant på ett år 

Daniel Torbjörnsson, Förtroenderådets ordförande på ett år 

 

För valberedningen 

Göran Aspgren 

Helena Roxtorp 

Tony Frank 

Rosemarie Ringnell  
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Förslag styrelseordförande på ett år: 

 

Jenny Nilzon (51 år)  

Yrke: Verksamhetsutvecklare och 

marknadsförare fn Marknadschef på ett 

digitaliseringsföretag 

Vad kan du bidra med i AIK:s styrelse? 

Jag är van att utveckla verksamheter 

och skapa en effektiv struktur där man 

utgår från målgruppen och marknadens behov. Det hoppas jag redan att 

jag har bidragit med under mina tre år i styrelsen och det kommer jag 

att fortsätta med. Jag har även erfarenhet från att driva en 

branschorganisation. Där ser jag många likheter med AIK-familjen – att 

alla vill och ska framåt tillsammans, men där aktuellt fokus kan skilja 

sig. För övrigt är jag optimist som tror att alla utmaningar går att lösa.   

Vilka tycker du är AIK:s viktigaste frågor de närmaste fem åren? 

Jag ser många viktigt frågor på agendan. Att idrotterna ska kunna verka 

och må bra är såklart det primära. Och då är lokalfrågan central. Men 

även att vi fortsätter att växa ekonomiskt genom att bland annat stärka 

medlemsbasen. Det är viktigt att vårda vårt arv men lika viktigt att följa 

med i utvecklingen och våga tänka nytt. Det påbörjade arbetet med att 

skapa mer ordning och reda, i allt från stadgar till processer, kommer 

att bli en viktig platta att stå på, så att vi kan jobba mer långsiktigt och 

strategiskt med utvecklingsfrågor för hela AIK.  
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Förslag styrelseledamot omval på två år: 

Katrin Högstedt (46 år) 

Yrke: jurist 

Vad kan du bidra med i AIK:s styrelse?  

Jag kan bidra med en lång erfarenhet som jurist i 

både offentlig och privat verksamhet, de senaste 

åren med fokus på etik- och integritetsfrågor. 

Bistår styrelsen med råd kring avtal och 

avtalsförhandlingar men även i strategiska frågor 

kring hur AIK kan behålla medlemmar och växa. 

Vilka tycker du är AIK:s viktigaste frågor de närmaste fem åren? 

Att se till att AIK har en god och stabil ekonomisk grund, det är en 

förutsättning för att kunna bibehålla en bred verksamhet. 

Fortsätta arbetet med att behålla och utöka antalet medlemmar. 

Synliggöra bredden i AIK som klubb, AIK är en klubb med många 

idrottsgrenar. De olika idrotterna inom AIK har olika förutsättningar 

och skiljer sig åt i storlek på verksamhet men de är alla en del av AIK-

familjen och ska kunna känna stöd från sin huvudförening och 

medlemmarna. 

Fortsätta vårda AIK som varumärke och AIK:s historia. 
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Förslag styrelseledamot nyval på två år: 

Peter Strandh (67 år) 

Yrke: Aktiv pensionär (tidigare Auktoriserad 

revisor, Partner på EY samt expert på 

Revisorsinspektionen) 

Vad kan du bidra med i AIK:s styrelse? 

Jag har en hög energinivå, är initiativrik, 

utmanande, beslutsför och gillar nya projekt. 

Jag är även en god presentatör såväl vid externa som interna 

sammanhang. Tekniskt bidrar jag med gedigen kompetens inom 

finansiella frågor, risk och kontroll samt ordning och reda. Stor 

erfarenhet av att granska ekonomiska planer och budgets vilket 

kommer att vara till nytta vid återrapporteringar till huvudstyrelsen.   

Jag har som revisor bland annat i ideella organisationer skaffat mig en 

god förståelse för den ideella sektorn och även de utmaningar som 

medlemsorganisationer har.  

Sist men inte minst har jag sedan barnsben (tidigt 60-tal) ett mycket 

stort hjärta för AIK som förening oaktat vilken idrottsgren som AIK 

utövar och är ständig medlem sedan 1999.  

Vilka tycker du är AIK:s viktigaste frågor de närmaste fem åren? 

Hur AIK ska arbeta för att säkerställa att vi är en toppklubb inom alla de 

idrotter vi utövar. Dvs skyddet och förvaltningen av föreningen och 

varumärket. Medlemskommunikation – Hur i dagens mediebrus ska vi 

bättre nå fram till medlemmarna för att öka engagemanget hos dem och 

övriga i AIK-familjen. Genom goda idrottsprestationer öka antalet 

medlemmar framför allt i de yngre generationerna. Vi måste ha en tro 

på att har man en gång blivit AIK:are så är man det för alltid. Även 

utövarna inom våra idrotter ska vilja fortsatt vara AIK:are även om de 

byter förening/klubb.  Säkerställa en fortsatt stabil ekonomi med god 

kostnadskontroll och god administration av medlemmar. 
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Förslag styrelseledamot nyval på två år: 

Hans ”Hasse” Backman (60 år) 

Yrke: Politiker 

Vad kan du bidra med i AIK:s styrelse? 

Jag kan bidra med vana vid styrelsearbete. 

Jag har bland annat varit ordförande för 

Liberalerna Gävleborg i 15 år. Jag är också 

på riksnivå ledamot i Liberalernas partistyrelse. 

Jag är van att i en styrelse fatta de beslut som behövs för att kunna driva 

verksamheten framåt. 

Jag har ingångar till politiken. Under min tid som riksdagsledamot 

2002–2014 var jag Liberalernas idrottspolitiska talesperson vilket gav 

goda ingångar och kunskaper om både idrottspolitiken och 

Riksidrottsförbundets verksamhet. 

Vilka tycker du är AIK:s viktigaste frågor de närmaste fem åren? 

Jag anser att bland de viktigaste frågorna för AIK de närmaste fem åren 

är att vårda AIK:s gemensamma varumärke. Vi ska både ta till vara på 

den rika fina historia vi har som klubb och också visa att vi är en klubb 

som alltid ligger i framkant i utvecklingen som den moderna 

framgångsrika klubb vi är idag. Här handlar det om att jobba med 

värdegrunden och ligga i framkant i frågor som jämställdhet och 

tolerans. Även klubbens miljöprofil bör ingå i det arbetet. 

Det är också viktigt rent sportsligt att hela AIK har idrottsliga 

framgångar i alla idrotter klubben representerar i.  

En annan viktig fråga är ekonomin. Har vi i AIK en ekonomi som är 

under kontroll och är god har vi också möjligheter att göra de satsningar 

som behövs för att AIK ska gå starka in i framtiden. 
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Till 2024 valda styrelseledamöter: 

Katarina Berggren (54 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.  

 

Mikael Jomer (39 år) 

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 bland annat 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 
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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. 

 

Issa Manglind (51 år) 

Född och uppvuxen i Landskrona, Skåne, och 

AIK:are sedan barnsben. Studier vid Lunds 

universitet och före detta 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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