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Valberedningens förslag till Årsstämman i Den Svarta Massan

Inledning
Vi noterar att Per Wahrolen och Leo Rubio avböjt omval som ordinarie ledamöter i styrelsen
samt att Sanna Tupala valt att inte fullfölja sin mandattid

Förslag till Styrelse
Valberedningen har följande förslag till årsstämman:
Omval:
Ordförande, mandattid 1 år: Ervin Alic
Nyval:
Ledamot, mandattid 2 år: Mikael Jomer
Ledamot, mandattid 2 år: Ricard Bring Tellander
Suppleant, mandattid 1 år: Leo Rubio (tidigare ordinarie ledamot)
Suppleant, mandattid 1 år: Irene Henriksson
Fyllnadsval:
Ledamot, mandattid 1 år: Astrid Strömberg (tidigare suppleant)
Omval:
Ledamot, mandattid 2 år: Jan Noreskog
Följande ledamöter har 1 år kvar på sitt mandat:
Linus Kilander
Marcus de Geer

Förslag till Revisor
Omval av Mattias Grinde
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Presentation av nya kandidater:

Valberedningens motivering till nyvalen:
Namn: Mikael Jomer
Ålder: 35 år
Medlemsnummer: 1 235
Yrkeserfarenhet: COO, Human Care HC AB
Bakgrund i AIK: Norra stå i tonåren. Exilgnagare i USA och Australien. Bofast på Östra
sedan >10 år tillbaks. Ständig medlem.
Bästa AIK-minne: I allmänhet gulden, hockeyavancemangen och derbyvinsterna mot DIF.
Bortaresor från Östersund till Neapel. Men specifikt så sticker 1:a nov -09 ut. Innerplan
Gamla Ullevi - firande av SM-guld framför IFK samtidigt som DIF sladdade till kval och Bajen
trillade ur. Bra manus.
Vad jag kan tillföra DSM:
Dels kompetensen och erfarenheten inom de områden jag yrkesmässigt verkar inom, i såväl
strategiska som operativa frågor och case, i,e. zoom in - zoom out. Men framförallt vill jag tro
att jag kan erbjuda med ett internationellt, prestigelöst och balanserat synsätt på saker och
ting kan ta vara på DSM-medlemmarnas gemensamma intresse för att bringa AIK-familjen
förutsättningar för framgång framgent.
Motiv: Mikael har visat stor energi och intresse för att bidra till AIK och Svarta Massan
kombinerat med hans affärsmässiga kompetens tror vi kan tillföra DSM en nödvändig resurs
för DSM:s fortsatta utveckling.

Namn: Ricard Bring Tellander
Ålder: 46 år
Yrkeserfarenhet: Säljchef Premo
Bakgrund i AIK: Biljett- och årskortsköpare (hockey och fotboll) och försöker att alltid vara en
del av dem som utgör publik på plats. Har börjat med lite av de andra sporterna på det
senaste.
Bästa AIK-minne: Att få springa in på plan vid guldmatchen i Kalmar och tillsammans med
dottern vara en av de första runt halsen på Seb. När Gnaget spelade upp sig i Elitserien
(SHL) senast och man med tårar från hyllan såg isen fyllas av allt utlopp för längtan. Eller när
jag skänkte min matchtröja från guldåret 1998 till en ruskigt nöjd Gnagare, efter att 98-laget
signerat den, vid en utlottning på Årskortsklubben. Alla vunna derbyn. Bortaresorna med
polarna. Ramsor som fötts. Första Block Partyt. Alla år på Råsunda. Champions League
1999.
Vad jag kan tillföra DSM:
Kort: Medlemsvärvning; skapa värde och transparens för varje medlemsandel.
Kommunikation om Den Svarta Massans arbete. Bidra till att alla ansökningar om lån är
ordentligt genomarbetade och där underlag och rekommendation inför omröstning är
korrekta. Hitta nya ytor för DSM att verka på; dialog med sektionerna inom AIK.
Lång: Jag vill fokusera på att vi blir fler; få fram fler ambassadörer så att vi har en hög närhet
och närvaro då Svarta Massan bidrar till att AIK som idrottsklubb kan behålla sin bredd. Att
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fortsatt kunna vara första instans man vänder sig till i tider då en temporär finansiell lösning
behövs, samtidigt som vi säkrar att förklaringsposterna är på sin plats och affärsutövandet
sunt.
AIK är AIK och supportrarna dess DNA. Som medlem i DSM har man gjort ett val som är
både rätt och viktigt. Som utgångspunkt är det till för alla att kunna vara med där man kan
betala ett försiktigt månadsbelopp även om man inte badar i pengar – men till syvende och
sista betalning gjord, är det en ganska stor summa för vem som helst. Jag vill bidra till att öka
transparensen för vilken skillnad det gör att vara andelsmedlem. DSM har sedan start kunnat
göra skillnad och har varit starkt bidragande till att AIK som idrottsklubb fortsatt har sin bredd.
Motiv: Ricard har visat en stor vilja att bidra till att utveckla DSM både administrativt och
marknadsmässigt. Han ledarerfarenhet och helhetssyn är egenskaper vi tror kommer tillföra
DSM viktig kompetens.

Namn: Irene Henriksson
Ålder: 52
Medlemsnummer: 844
Yrke: civilekonom som sadlat om till egen företagare inom inredning och arbetar numera som
köksdesigner på Ballingslöv
Bakgrund AIK: Blev AIKare när min son började spela i AIK 2004-2005
Bästa AIK minne: Min andra bortamatch blev lyckosam - CSKA borta 2012
Vad kan jag tillföra DSM: ekonomiskt tänkande både med mina erfarenheter inom
ekonomiområdet samt som egen företagare. Har även erfarenhet av diverse andra
styrelseuppdrag såsom andra idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar mm
Motiv: Irene är en engagerad och omtyckt AI-are med många kontaktytor och kommer tillförs
DSM viktig ekonomisk kunskap.

Medskick till kommande styrelse
I övrigt vill vi göra följande medskick till styrelsen, baserat på vad som framkommit i vårt
arbete under året:
Vi har noterat, även tillsammans med styrelsen, att det administrativa systemet CoachHippo
inte fungerat tillfredsställande och därmed tagit tid från andra viktiga uppgifter för Svarta
Massan. Det är av största vikt att detta problem åtgärdas under det kommande
verksamhetsåret.
Vidare, för att förbättra styrelsearbetet ytterligare och öka kontaktytorna, förslår vi att det
internt utses vice ordförande och sekreterare samt ev. ansvarsområden inom styrelsen.

Solna i maj 2019
Valberedningen

Lars Ekholmer

Fredrik Preisler

