
 
 

Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse till 
Årsmötet 5 mars 2019 
 
Inledning 
På 2018 års årsmöte fick Valberedningen i uppdrag att ta fram en utökad instruktion 
för VB-arbetet och det fullföljdes under våren. Dessa instruktioner ska se till att 
Valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och 
skapa den struktur vi behöver för att se till att arbetet blir optimalt och så bra som 
möjligt för AIK FF. Som ett led i vår strävan efter lyhördhet och professionalism har vi 
under året varit noga med att information om hur arbetet fortgår lämnats till 
samtliga medlemmar samtidigt genom kommunikation på AIK Fotbolls hemsida. Vi 
har också givit alla medlemmar möjlighet att påverka Valberedningens arbete via en 
enkät vars resultat också har publicerats på hemsidan. 
 
Process 
Vi har under året besökt två styrelsemöten, hållit enskilda avstämningar med 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt, som nämnts ovan, skickat ut 
en medlemsenkät som resulterade i över 1 600 svar. Enkätsvaren visar att fråga om 
arena och träningsanläggning och utveckling av sportslig verksamhet för såväl elit 
som bredd var de högst prioriterade framtidsfrågorna för AIK FF. Vidare önskade 
merparten av de svarande medlemmarna en "spegling" av styrelserna i AIK FF och AIK 
Fotboll AB samt en ökad styrelserepresentation utifrån ålder, kön och bakgrund. 
 
För att gemensamt utveckla AIK FF och AIK Fotboll AB - och senare för att följa 
medlemmarnas vilja om "speglade" styrelser - har vi fört tät kontakt och dialog med 
Nomineringskommittén, där Valberedningens Niklas Strömstedt ingår som 
representant för AIK FF. Nomineringskommittén har godkänt våra förslag till 
förändringar i styrelsen samt medlemmarnas önskan om spegling av personer i 
styrelserna. 
 
Efter våra samtal med anställda och förtroendevalda står det klart att ledorden inför 
2019 är kontinuitet och arbetsro. 
  
 
 
 
 
 



Förslag 
Valberedningen föreslår årsmötet att välja 
  
Till ordförande - Robert Falck 
Till ledamot - Eric Ljunggren för en tid om 2 år 
Till ledamot - Per Bystedt, för en tid om 1 år 
Till ledamot - Jonas Svanberg, för en tid om 2 år 
Till ledamot - Faje Gani för en tid om 2 år 
Till ledamot - Anders Appell för en tid om 2 år 
Till ledamot - Tomas Franzén, för en tid om 2 år 
Till ledamot - Patrick Englund, för en tid om 1 år 
Till suppleant - Nazanin Vaseghpanah, för en tid om 1 år 
 
Förutom dessa är Helena Roxtorp, Marianne Bogle och Joen Averstad sedan tidigare 
valda till årsmötet 2020. 
 
Vi vill tacka Oscar Chröisty för ett energiskt och bra år i styrelsen. 
 
Motivering och presentation 
Robert Falck föreslås som ordförande. Eric Ljunggren har under sitt år som 
ordförande gjort ett mycket gott arbete i att giva hela AIK FF och dess styrelse en 
stabil grund att arbeta utifrån. Detta genom upprättande av arbetsordning för 
styrelsen, whistleblower-funktion och handlingsplan vid hot och trakasserier. Vidare 
har Ljunggren varit mycket aktiv i rekrytering och tillsättning av klubbdirektör med 
uttalat uppdrag att samla och driva hela AIK Fotboll framåt, ett uppdrag som 
Ljunggren och övriga styrelsen även utfört själva i en tydlig ambition att föra AIK FF 
och AIK Fotboll AB närmare varandra från styrelsenivå och ut i organisationen. 
Styrelsen har även - under Ljunggrens ledning - i samråd med AIK Fotboll AB:s styrelse 
och klubbdirektör arbetat aktivt med strategiarbete vilket resulterat i framtagande av 
flerårig och uppföljningsbar vision och mission för hela AIK Fotboll, vilken kommer att 
presenteras under 2019. 
 
Mot bakgrund av den grund som lagts för ett starkt och effektivt styrelsearbete har 
Eric tillsammans med oss i Valberedningen och Robert kommit fram till att nästa steg 
för AIK FF bör vara en ordförande med djupare kompetens inom politiska processer 
och kontakter. Detta då styrelsearbetets största frågor under 2019 kommer att kretsa 
kring spelplatser och träningsfaciliteter för representations- och ungdomslag, medan 
arbetet under 2018 i mångt och mycket varit fokuserat kring intern struktur och 
organisation. 
 
Vi tror att Roberts trygga och strukturerade ledarstil samt samlade kompetens och 
erfarenhet från styrelsearbete, politik, näringsliv och föreningsliv är det rätta för att 
ta AIK FF till nästa steg. Detta särskilt i ett skede där politiska kontakter kommer att 
vara av yttersta vikt för arbetet med styrelsens prioriterade sakfrågor. 



 
Eric Ljunggren kommer att gå från ordförande till ledamot. Vi tackar Eric för ett 
mycket bra år som ordförande och ser fram emot att se hans vidare utveckling i sin 
nya roll. 
  
Anders Appell och Patrick Englund föreslås för omval. Detta då de gjort ett gott 
arbete under föregående mandatperiod samt bidrar med kontinuitet i 
styrelsearbetet.  
  
Per Bystedt föreslås i egenskap av minoritetsägarrepresentant. Per har varit 
ordförande i AIK FF och AIK Fotboll AB och bidrar med erfarenhet och kontinuitet. 
Vidare tror vi på att i en "speglad" styrelse lämna utrymme för minoritetsägares vilja. 
Då tre av de fyra största minoritetsägarna önskar Per som sin representant i en 
speglad styrelse väljer vi att följa deras vilja. 
  
Faje Gani har tidigare suttit i AIK FF:s och AIK Fotboll AB:s styrelse. I en värld där 
Facebook och Google står för 60% av den digitala annonsmarknaden i Sverige 
samtidigt som de traditionella kanalerna krymper är hans kompetens och nätverk 
viktiga pusselbitar. 
 
Tomas Franzén (född 1962) är styrelseproffs och idag styrelseordförande i bl.a. 
Bonnier News Group AB, Bonnier Broadcasting AB och Adlibris AB samt 
styrelseledamot i bl.a. Dustin AB och Axel Johnsson AB. Tidigare har han varit VD och 
koncernchef i Bonnier AB, Com Hem AB, Eniro AB, Song Networks Holding AB och AU-
System AB. Tomas har ett mycket stort fotbollsintresse och har varit aktiv i Boo FF i 
Nacka under totalt 16 år, som tränare för både pojkar (7-10 år gamla) och flickor (7-
11 år gamla) under nio år samt i styrelsen för Boo FF under totalt 15 år som 
styrelseledamot, kassör och ordförande. Boo FF har ca 2 500 aktiva spelare. 
 
”AIK är klubben i mitt hjärta sedan jag föddes. Jag har följt klubben så länge jag kan 
minnas. Jag tillhör den skara människor vars humör, på gott och ont, påtagligt 
påverkas av hur AIK presterar. Lyckliga självupplevda årtal är därför 1992, 1998, 2009 
och 2018. Som styrelsemedlem i AIK kan jag bidra med erfarenhet och kunskap från 
en lång karriär i näringslivet med avseende på ledarskap, affär och nätverk. 
Föreningslivet känner jag väl till sedan mina år i Boo FF och ytterst hoppas jag kunna 
hjälpa till och säkerställa att AIK fortsätter att vara Sveriges bästa fotbollsklubb.” 
 
Nazanin Vaseghpanah föddes i Teheran 1987, kom till Sverige som tvååring och har 
spelat fotboll i nästan hela sitt liv. Moderklubben är Reymerholms IK. Hon ansågs 
tidigt vara en supertalang och blev som 15-åring den yngsta att spela en A-lagsmatch 
för AIK, som var hennes klubb mellan 2003 och 2007. 2008 blev hon skyttedrottning i 
Damallsvenskan då hon representerade Hammarby IF DFF. Nazanin har spelat fotboll 
i svenska landslaget på alla nivåer från flickor 16 upp till A-landslaget samt varit såväl 
assisterande tränare som huvudtränare för AIK:s representationslag för damer. Idag 



spelar Nazanin futsal på elitnivå i Falcao Futsal Club och i det svenska landslaget 
samtidigt som hon är i slutfasen av en utbildning till socialpedagog. 
 
Nazanin ser fram emot att ta plats i AIK FF:s styrelse där hon främst vill lyfta frågor 
som rör AIK:s dam- och ungdomsverksamhet. Målet är att ta den potential och kraft 
som finns i klubben och förvandla dessa till framgångsrika resultat som gör att AIK blir 
bäst i landet även när det gäller dessa områden. 


