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Valberedningens förslag till Årsstämman i Den Svarta Massan 

 

Inledning 

Vi har efter vår utvärdering av styrelsens arbete och intervjuer med ledamöter och andra funnit att vi 
gärna ser att nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete. Vi noterar att Irene Henriksson avböjt omval. 

 

Förslag till Styrelse 

Valberedningen har följande förslag till årsstämman: 

 
Omval: 
Ordförande, mandattid 1 år: Ervin Alic 

Omval: 
Ledamot, mandattid 2 år: Marjus De Geer 
Ledamot, mandattid 2 år: Linus Kilander 
Ledamot, mandattid 2 år: Astrid Strömberg 
Suppleant, mandattid 1 år:  Leo Rubio 

Nyval: 
Suppleant, mandattid 1 år: Georg Suss 

Följande ledamöter har 1 år kvar på sitt mandat: 
Jan Noreskog 
Mikael Jomer 
Ricard Bring Tellander 

 

Förslag till Revisor 

Omval av Mattias Grinde 
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Presentation av kandidater: 

 

Valberedningens motivering till nyvalen: 

Namn: Georg Suss 
Ålder: 41 år 
Bor: Enskede 
Medlemsnummer: 26 
Yrke: Serviceyrke inom hotellbranschen 
Bakgrund AIK: Gnagare sedan barnsben, ständig medlem. Tidigare AIK-bloggare, skribent 

Motiv: Georg gör en come-back då han tidigare varit ledamot i styrelsen. Georg har visat intresse för 
att driva medlemsfrågor och utöka antalet medlemmar i DSM, vilket vi ser kan tillföra Massan energi 
och leda till att marknadsföra Massan ytterligare. 

 

Medskick till kommande styrelse 

Vi noterar att Corona-pandemin har påverkat AIK:s föreningar hårt och behov till finansiering har 
ökat för att klara krisen. Samtidigt noterar vi att idrottsförbunden ser över sina licensregler. Dessa 
förhållanden har lett till att behov av DSM:s kapital har ökat starkt. Vi vet att styrelsen ser denna 
utveckling och vi ser fram emot att styrelsen fortsätter jobba med detta i syfte att öka antalet 
medlemmar så att DSM kan stötta AIK:s föreningar genom krisen och vara an viktig partner för AIK 
framgent. 

Samtidigt är det ju av vikt att fortsätta arbetet med att förbättra administrationen oh 
kommunikationen med befintliga medlemmar. 

 

Solna i juni 2020 
 
Valberedningen 
 

 
Lars Ekholmer        Fredrik Preisler      Per Wahrolén 


