Valberedningens förslag till Black Ladies Styrelse 2019
Klara Kjellberg - Ordförande, omval 1 år
Four more years! Four more years! Detta skanderades när arbetet med 2019 års styrelse påbörjades.
Detta visade två saker, dels att folk inte förstått att ordföranden väljs på ett år och dels att Klara har
folkets stöd. Likt en president så leder hon sitt folk på den rätta, svartgula vägen och visar att med
hjärtat på rätta stället kommer man långt i livet men med en stark hand kan man gripa tag i livets
pung och leda det dit man vill.
Rose-Marie Aronsson – ledamot, omval 1 år
Försvarsklippan Rosen har gjort oss alla glada med sitt val att stanna kvar ett år till. Hon fortsätter att
se till så att fötterna är på jorden och siktet är ställt framåt. Alla vet att Rosen ställer upp och hon gör
det med hjärtat. Att hon sen alltid ser till så att ingen glöms kvar i någon obskyr småstad och att vi
har med oss lika många flaggor tillbaka hem som till matchen är en väldigt bra bonus.
Fredrik Edebäck – Ledamot, omval 1 år
Med en aldrig sinande energi och ett starkt AIK-engagemang är Fredrik, känd som Rödljus, en stor
tillgång till BL. Med honom med i styrelsen kan vi vara säkra på att idéerna aldrig tar slut och att vi
fortsätter gå framåt.
Lotta Österling - Suppleant, nyval 1 år
Lotta har varit AIK sen hon tog sina första steg i Dalarna. Med att leva en kombination av punk och
champagne så förkroppsligar hon mycket av det som är AIK. Genom att vara en aldrig sinande
idéspruta med ett kontaktnät utom denna värld gör Lotta till en ovärderlig del av Black Ladies
styrelse.
Avgående ledamöter och suppleanter:
Kim Grundberg, ledamot
/Martin Götefelt och Rasmus Forssberg, Black Ladies valberedning

