
Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse och revisorer till 

årsmötet den 9 mars 2023. 

Inledning 

Det gångna året har innehållit både framgång och motgång för AIK Fotboll. Vi klarade inte 

att uppfylla våra sportsliga mål med något av våra representationslag, varav ett till och med 

degraderades. Dessa sportsliga misslyckanden kombinerades dock med flera framgångar. 

Bland annat uppnådde vi vår högsta totalomsättning någonsin, drivet av omsättningsrekord 

inom både match- och event och sponsring samt försäljning av spelarkontrakt avseende 

spelare från den egna akademin, på både herr- och damsidan. En utveckling som 

förhoppningsvis kan lägga grunden för ett långsiktigt starkare och mer konkurrenskraftigt 

AIK Fotboll, på alla nivåer.  

Under året har AIK Fotboll presenterat ett visions- och strategidokument bestående av elva 

delområden, Manuel Lindberg har tillträtt i rollen som VD/Klubbdirektör och frågan om 

faciliteter och hemvist har fortsatt varit högt upp på AIK Fotbolls agenda, inte minst utifrån 

att det varit valår. 

 

Från valberedningen ser vi mycket positivt på att styrelsen genom visions- och strategiarbetet 

identifierat viktiga frågor att arbeta med över tid. I och med detta har föreningen skapat en 

tydlighet som särskiljer AIK Fotboll från många av våra konkurrenter. Detta har potential att 

vara en nyckelfaktor för en långsiktigt stärkt konkurrenskraft och identitet. Vi ser fram emot 

att följa hur visions- och strategidokumentet implementeras i verksamhetsplaner, budgetar 

och faktisk verksamhet under 2023 och framåt.  

Vi vill tacka nomineringskommittén för ett gott samarbete under året. 

Nomineringskommittén har varit positiva till våra förslag om förändringar i AIK FF:s 

styrelse. 

Process 

Vi har under året besökt två styrelsemöten, hållit enskilda avstämningar med samtliga 

styrelseledamöter. Vi har även haft avstämningar med tjänstemän inom organisationen och 

med de medlemmar som efterfrågat det.  

Av detta har följande slutsatser dragits: 

– Efter två år av pandemi där styrelsens arbete många gånger förflyttats från strategiarbete till 

kortsiktiga frågor har styrelsen återvänt till att ha ett större fokus på långsiktig utveckling, 

vilket även givit konkreta resultat i form av ovan nämnda visions- och strategidokument. 

– Det strategi- och visionsarbete som genomförts har fått tydligt genomslag i styrelsens 

diskussioner och beslut. 



– AIK Fotboll utvecklas fortsatt starkt men i vissa avseenden långsammare än våra 

konkurrenter. Här kan en tydligare omvärlds- och konkurrentanalys behövas, främst avseende 

hur AIK Fotboll på ett långsiktigt och strukturerat sätt kan öka sina intäkter. Detta för att 

säkerställa att vi blir starkare relativt våra konkurrenter, inte bara i absoluta tal. 

– Året har i perioder präglats av viss turbulens, inte minst vid personalförändringar och 

sportsliga motgångar. Styrelsen har under dessa perioder behållit ett behärskat och 

strukturerat arbetssätt, något som ledamöterna själva bedömer beror på kontinuitet och tillit 

inom styrelsen.  

– Styrelsens kommunikation i media har vid tillfällen varit bristfällig. Styrelsen och den 

operativa ledningen har därför tagit fram rutiner för att säkerställa bättre hantering framgent. 

– Ordförande leder styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt och styrelsens ledamöter har högt 

förtroende för ordförandes ledarskap.  

– Styrelsearbetet präglas fortsatt av tillit och respekt. Alla ledamöternas åsikter respekteras 

och frågor diskuteras öppet.  

– Styrelsens storlek upplevs inte som något större faktiskt problem av styrelsens ledamöter. 

Av effektivitetsskäl och för att säkerställa att alla ledamöter kommer till sin rätt bör styrelsens 

storlek dock krympa över tid.  

Valberedningen anser vidare att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. Vi har därför 

valt att föreslå en styrelse som fortsatt består av 10 personer, inklusive ordförande. 

Förslag till ordförande och ledamöter 

Valberedningens styrelseförslag till årsmötet 2023: 

Till ordförande – Robert Falck 

Till ledamot – Anders Appell för en tid om 2 år 

Till ledamot – Tomas Franzén för en tid om 2 år 

Till ledamot – Kerem Yazgan för en tid om 2 år 

Till ledamot – Stefan Lundin för en tid om 2 år 

Till ledamot – Robert Lison Svanström för en tid om 2 år 

Förutom dessa är Marianne Bogle, Pär Henriksson, Joen Averstad och Anna Magnusson 

valda till årsmötet 2024. 

Nazanin Vaseghpanah har under året meddelat valberedningen att hon av privata skäl valt att 

inte kandidera för ytterligare mandatperioder i AIK FF:s styrelse. Vi vill därför tacka Nazanin 



för hennes insatser för AIK Fotboll, den här gången i styrelserummet. Med sin breda 

erfarenhet och ett stort engagemang för AIK Fotboll i allmänhet och flick- och damlagen i 

synnerhet har Nazanin varit en viktig röst i styrelsens arbete. Vi hoppas att Nazanin kan 

fortsätta att fungera som resurs för styrelsen och AIK Fotboll i framtiden, i den mån det 

tidsmässigt är möjligt.  

Presentation 

ROBERT FALCK föreslås som ordförande. Vi bedömer att Roberts lyhörda ledarskap och 

den pragmatism han står för är det rätta för AIK Fotbolls fortsatta utveckling. Inte minst 

utifrån den komplexitet det innebär att leda en organisation av AIK Fotbolls bredd, med 

många frågor och intressentgrupper. Vi ser även att Robert med sin kombinerade erfarenhet 

från idrott, politik och näringsliv är väl rustad för att tillsammans med övriga styrelse och 

operativ ledning implementera det visions- och strategidokument som tagits fram under hans 

ledning, samt att bidra till fortsatt framdrift i hemvistfrågan.  

ANDERS APPELL, TOMAS FRANZÉN, KEREM YAZGAN och STEFAN LUNDIN 

föreslås för omval. Samtliga har utfört ett gott arbete under föregående mandatperiod samt 

bidrar med kontinuitet i styrelsearbetet. 

ROBERT LISON SVANSTRÖM föreslås för nyval. Robert är född 1985 i Nacka, dit han 

nyligen återvänt efter ett antal år i Solna. Han är utbildad gymnasielärare och arbetar idag på 

Solna Gymnasium med den nationella idrottsutbildningen (NIU) där han har daglig kontakt 

med akademispelare. Förutom denna närhet till AIK Fotboll har Robert lång erfarenhet som 

fotbollstränare på både akademi- och elitnivå. Närmast från AIK Fotboll där han var verksam 

under tio år (2010-2020) varav fyra säsonger i damlaget, först som assisterande tränare och 

sedan två år som huvudtränare.  

“Med min erfarenhet från träningsplanerna inom både ungdoms- och damfotboll tror jag mig 

kunna bidra med viktiga perspektiv även på ett strategiskt plan. Ungdomsverksamheten är en 

stor och avgörande del för AIK Fotbolls framtid och jag hoppas kunna bidra till att det är 

något vi även fortsatt ska vara stolta över. Samtidigt ser jag en stor potential för klubben att 

hänga med i den enormt snabba utveckling som just nu pågår inom både svensk och 

internationell damfotboll. Navigerar vi rätt så finns alla möjligheter för AIK att inom inte allt 

för långt tid vara ledande i Sverige på både herr- och damsidan.” 

Förslag till revisorer 

AIK Fotbolls revisionspartner Grant Thornton har enligt styrelse och operativ ledning varit en 

professionell och kunnig partner. 

Valberedningens förslag på revisorer till årsmötet 2022 är: 

-          Josefine Fors, Auktoriserad Revisor Grant Thornton Sweden 

-          Peo Lindholm 



Som Suppleant för Josefine Fors föreslås Grant Thornton Sweden och som suppleant för Peo 

Lindholm föreslås Henrik Lannér. Revisorerna föreslås för en tid på ett år. 

Väl mött på årsmötet! 

Valberedningen AIK Fotbollsförening 

Cecilia Tengmark, Raoul Mehta och Axel Granath 

  


