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Valberedningens förslag till Årsstämman i Den Svarta Massan 2022 

 

Inledning 

Vi har efter vår utvärdering av styrelsens arbete, intervjuer med ledamöter och andra intressenter 
nedanstående förslag till. För de som är nyvalda bifogas en kort presentation. 
 

Förslag till styrelse och suppleanter 
 
Omval: 
Ordförande, mandattid 1 år: Ervin Alic 

Nyval: 
Ledamot, mandattid 2 år: Mats Lindborg 
Ledamot, mandattid 2 år: Lotta Lindholm 
Ledamot, fyllnadsval 1 år: Carl von Köhler 

Omval: 
Ledamot, mandattid 2 år: Marcus De Geer 
Suppleant, mandattid 1 år:  Leo Rubio 
Suppleant, mandattid 1 år: Georg Suss 

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

Följande ledamöter har avböjt omval efter att deras mandattid gått ut: 
Linus Kilander Xu 
Astrid Strömberg 

Ricard Bring Tellander har valt att avsluta uppdraget i förtid för att i stället bidra till DSM som resurs 
utanför styrelsen eller adjungerad, beroende på styrelsens behov. 
 

Förslag till Revisor 

Omval av Mattias Grinde 
 

Solna i april 2022 

 
Valberedningen 
 
Lars Ekholmer        Fredrik Preisler      Per Wahrolén 
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Namn: Mats Lindborg 

Ålder: 53 år 

Medlemsnummer: 1461 

Yrkeserfarenhet: Har genom åren jobbat mycket med strategiska affärsfrågor gällande 
marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter och tjänster.  Arbetar sedan 8 år på 
Electrolux, nu med fokus på att paketera och kommunicera erbjudanden som driver kundlojalitet. 

Bakgrund i AIK: Satt med i styrelsen för Black Army 1987-1991. Ständig medlem i AIK. Medlem i DSM 
sedan 2016. Äger 25.000 aktier i AIK Fotboll samt 218 st i AIK Ishockey. Har årskort på fotbollen samt 
ser ett par hockeymatcher per säsong. 

Bästa AIK-minne: De första SM-gulden jag fick uppleva på plats på Hovet 1984 och på Malmö stadion 
1992. 

Vad jag kan tillföra DSM: DSM behöver få nya medlemmar för att växa. Då gäller det att komma med 
rätt budskap, vid rätt tillfälle, i rätt kanal och nå rätt målgrupp. Jag hoppas att mina erfarenheter av 
marknadsföring 

 

Namn: Carl von Köhler 

Ålder: 31 år 
Medlemsnummer: 1218 

Yrkeserfarenhet: IT-driftstekniker tidigare inom sjukvårdsbranschen och numera inom industrin. 

Bakgrund i AIK: Gnagare sen så länge jag kan minnas. Supportar AIK med fördel från ståplats. 

Bästa AIK-minne: Fotbollsguldet 2009 och hockeyns uppflyttning 2010. 

Vad jag kan tillföra DSM: Med min IT-kompetens kan jag bidra med en generell systemkompetens 
och se till att säkerställa och förbättra processer rörande medlemskapet (betalning etc), 
administration av hemsida och andra sådana IT-nära bitar.  
 

Namn: Lotta Lindholm  

Ålder: 55 år 
Medlemsnummer: 1009 

Yrkeserfarenhet: Sälj, event och Marknadsföring, social media. Sedan två år tillbaka arbetar jag som 
resurspedagog inom grundsärskola.  

Bakgrund i AIK: 2004 ingick jag i gruppen som utredde AIK Hockeys degradering. 2004 blev jag invald i 
AIK Valberedningen och 2007 blev invald I AIK Huvudstyrelse när jag arbetade fram till 2017. 

Bästa AIK-minne: 26 april 1992, AIK-Malmö FF inför 5525 åskådare. Precis träffat men blivande man 
och under matchen säger han lite skämtsamt att om Vadim Jevtushenko gör mål så förlovar vi oss. I 
86e minuten fick AIK straff och Vadde la den. Vi vann med 3-1 och vi är fortfarande gifta. 

Vad jag kan tillföra DSM: Min vision är att engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, AIK och 
DSM genom information, evenemang och utbildning.  


