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Kämpa	tillsammans	mot	framtiden	
 

Alla Wings-vänner, 

Vid årsmötet den 8 juni 2016 valdes en ny styrelse med mig, Johan Karlsson, som ordförande. Det är en härlig 
utmaning som jag och mina vänner i styrelsen tar på största allvar. Wings har funnits över 50 år och är lokalt 
förankrad ishockeykultur. Från Hockeyskola till veteraner. Det förpliktigar och är värt att kämpa för. Det gör vi 
tillsammans i samarbete med gamla och nya sponsorer, Sigtuna Kommun och Arlandagymnasiet.  

Den tidigare styrelsen har under ledning av förra ordföranden Louisa Bergvall arbetat hårt under svåra förhållanden. 
Vi i den nya styrelsen vill framföra ett varmt tack för deras stora engagemang för klubben. Den förra och den 
nyvalda styrelsen har samarbetet under hela våren i flera olika frågor vilket underlättat överlämningen. Vi fortsätter 
att arbeta tillsammans för klubbens bästa.  

Avsikten med det här första nyhetsbrevet är att ge lite information om Wings nya organisation och den ekonomiska 
situationen. Det är knastertorrt, men viktigt tycker vi. I kommande utskick kommer vi att informera om vad som är på 
gång i övrigt. Här ett axlplock av vad som hänt och är på gång: 

 Huvudtränare för A-lag (Björn Lidström), J20 Elit (Niklas Lundquist), J18 Elit (David Lundmark) och U16 (Pontus 
Persson) är på plats. Alla med ett förflutet i – och ett stort hjärta för - Wings. 

 Game Day. Missa inte A-lagets hemmapremiär på söndag den 18 september, kl. 16:00. 

 Ny ungdomsansvarig (Mats Samuelsson) tillsatt. Ingår i det nya Sportrådet med Niklas Wikegård i spetsen. 

 Fysträningen för A-lag och juniorlag pågår för fullt och spelartrupperna tar form. Två nya målvakter till A-laget är 
signade. 

 Wings SommarCamp, 12 -15 augusti 2016. Se http://www.wingshockey.se/wings/?p=4540. I samband med 
campen kommer lagen och spelarna att kunna prova ut och beställa utrustning och textiler till bra priser.  

 Nya långsiktiga samarbetsavtal med Reebok-CCM och med Intersport (Boländerna)  

 Samarbete med SportExtra., för exklusiva merchandiseprodukter i Wings egen design till förmånliga priser 

 Nytt samarbetsavtal med Maxim, sportnutritionsprodukter till förmånliga priser  

 Wings Hockeyfritids. Startar v. 41. Fredagar, 14:30 -16:00, under ledning av Thomas Eriksson, Hockeyfabriken. 
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 Wings Cuper. Startar redan i mitten av september. Wings Höst Cup för U10 (Team -07), U11 (Team -06) och 
U12 (Team -05). Wings X-mas Cup U14 Elit, 26 -28 december (Team -03). 

 2020-klubben. Ett nytt sätt att bidra till klubbens barn- och ungdomsverksamhet och samtidigt få något tillbaka. 
Under devisen Wings Ungdom – För framtida segrar. Allt går oavkortat till barn- och ungdomsverksamheten.  

 Med mer, med mera. Håll utkik på hemsidan (www.wingshockey.se), Wings Facebook och Wings Instagram.  

 
Wings nya styrelse och valberedning 

Den nya styrelsen är utökad och förstärkt. Den är fulltalig, innehåller kvinnor och män med olika erfarenheter och 
kompetens inom viktiga områden såsom juridik, ekonomi, organisation, kommunikation, IT, försäljning och 
marknadsföring - samt sporten. Några ledamöter har barn i föreningen, andra har det inte. Alla ledamöter har lokal 
förankring. Representanter från nuvarande styrelse säkerställer kontinuiteten.  

Ordinarie ledamöter 
1. Johan Karlsson, advokat, Vinge (Ordförande) 
 2. Jan-Erik Sundquist, managementkonsult, Jansu Management Consulting (Vice ordförande) 
 3. Mats Grewe, grundare och konsult EnvokeIT (Vice ordförande) 
 4. Johan Hemström, grundare och VD Origum Distribution (Marknad och Försäljning) 
 5. Jenny Göransson, kriminalinspektör, Polismyndigheten (Arena och Caféteria) 
 6. Patrik Persson, Customer Delivery Executive, Dell (Kansli och IT) 
 7. Elinor Hultgren, kommunikationschef, Märsta Förenade Åkeriföretag (Kommunikation och Event) 
 8. Annika Bröms, regionchef, Svenskt Näringsliv (Hockeyskola och Event) 
 9. Henrik Larsson, travtränare, Erikssunds Säteri (Försäljning) 
 
Suppleanter 
 1. Anna Isaksson, koordinator, DevCore (Kansli) 
 2. Tommy Larsson, säljare, Komatsu Forest (Försäljning) 
 
Kontaktuppgifter till oss finns på klubbsidan. Till den nya organisationen hör ett kansli, som bemannas av Josefine 
Jakobsson, och en ny sponsorgrupp som inbegriper företrädare för det lokala näringslivet.  

Vid årsmötet valdes också en ny valberedning som utgörs av Anders Leffler, Peter Nilsson och Angelica Pettersson 
(sammankallande). Peter, som är advokat och expert på bl.a. idrottsjuridiska frågor, är också adjungerad till 
styrelsen.  
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Wings nya sportråd  

Det har väl inte undgått någon att klubben har ett nytt sportråd på plats. Med Niklas Wikegård och Micke 
Andreasson i spetsen har det lokalt förankrade sportrådet sedan i vintras arbetat informellt tillsammans med en 
arbetsgrupp som omfattar den nya styrelsen. I sportrådet ingår även Jocke Alftberg, Johan Simonsson, Christer 
Höglund och Mats Samuelsson, som är nyutnämnd ungdomsansvarig. Den landslags- och NHL-meriterade 
storbacken Robert Nordmark kommer att hjälpa till med spelarutveckling och isträning. 

 Niklas Wikegård är en välkänd hockey- och mediaprofil, som tillsammans med företrädare för arbetsgruppen 
tog initiativ till den nya organisationen för att hjälpa klubben att komma på fötter och utvecklas. Niklas är 
ansvarig för sportrådet och fungerar som mentor och stöd både på och utanför banan. 

 Micke Andreasson är en av Sveriges främsta målvaktstränare och har liksom Niklas ett stort kontaktnät som är 
till nytta för hela klubben. Micke säkerställer också att Wings har målvakter som utvecklas.  

 Jocke Alftberg, som är en av Wings mest meriterade ledare genom tiderna, är närmast ansvarig för Wings U16 
och juniorlagen och har en central roll i sportrådet. 

 Johan Simonsson är en högskoleutbildad fystränare av toppklass. Förra säsongen svarade han för fysträningen 
för J20 Elit, som gjorde mycket bra ifrån sig i regionselit. Framför allt blev spelarna snabbare, starkare och 
mindre skadebenägna. Nu planerar och leder Johan fysträningen för A-lag, och juniorer och stödjer även 
ungdomslagen. 

 Christer Höglund är en av landets viktigaste ledare på ungdoms- och juniorsidan. Christer är invald i Hockey 
Hall of Fame och fungerar till vardags som scout inför den årliga NHL-draften och har fullständig koll på den 
svenska talangpoolen. I Wings hjälper Christer framför allt till med att utveckla det lokala Hockeygymnasiet. 
Arlandagymnasiet har enligt Christer bättre förutsättningar än många nationella elithockeygymnasier – och 
Christer vet vad han talar om. Han har varit Hockeygymnasieansvarig på Svenska Ishockeyförbundet och självt 
fungerat som instruktör och rektor vid hockeygymnasier i Uppsala, Södertälje och Mora.  

 Mats Samuelsson är ny ungdomsansvarig. Mats är också tränare i Team -04. Mats har en egen karriär som 
spelare i Boden där, just det, Niklas Wikegård var tränare. Alla cirklar sluts i Wings.  

 Robert Nordmark är en profilstark hockeybjässe, fostrad i Luleå. Meritlistan är lång efter mer än 20 år som 
toppspelare, med fyra år i NHL och VM-guld från 1987 som höjdpunkter. Robert har även haft ett antal 
tränaruppdrag. 
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Fortsatt samarbete med Hockeyfabriken  

Wings har sedan föregående säsong ett spännande och bra samarbete med Hockeyfabriken, som leds av Thomas 
Eriksson (www.hockeyfabriken.se). Samarbetet med Hockeyfabriken utgör en långsiktig och strukturerad satsning 
på barn- och ungdomsverksamheten. Hockeyfabriken planerar och genomför inte bara ett stort antal utvecklande 
isträningar med ungdomslagen. De utgör också ett viktigt stöd för ungdomsorganisationen, tillhandahåller verktyg för 
bl.a. träningsplanering och dokumentation i den s k Föreningsportalen och sammankallar och dokumenterar 
tränarrådsmöten. Tillsammans med Hockeyfabriken kan klubben också planera och genomföra seriösa camper 
(upptakt, höstlov, jullov och sportlov). Från och med i höst kommer vi också att tillsammans med Hockeyfabriken 
starta ett ”Hockefritids” (isträning, fredagar 14:30 – 16:00).  

Den ekonomiska situationen 

I början av året stod det klart att klubben inte längre kunde betala sina räkningar. Wings var då konkursmässigt. Den 
samlade bedömningen var dock att det fanns en chans för klubben att överleva och att det var ett bättre alternativ 
än en konkurs, vilket hade inneburit en upplösning av hela föreningen. Klubben beslutade sig för att ansöka om en 
rekonstruktion som sedermera återkallades.  

Efter konstruktiva förhandlingar med Sigtuna Kommun träffades ett nytt hyresavtal som sänker föreningens 
kostnader för ishyra och ett nytt avtal om en avbetalning av klubbens skuld på 1,4 miljoner till kommunen över en 
period på 17 år. Föreningen lyckades också träffa överenskommelser med flera andra fordringsägare om av- eller 
nedskrivning av skulder.  
 
Den akuta ekonomiska krisen är över. Men det är viktigt att förstå att klubben genomgår ett stålbad. När det nya 
verksamhetsåret inleddes den 1 maj 2016 hade klubben en ingående balans (dvs obetalda räkningar och kortfristiga 
skulder) på minus 445 230 kr. En stor del utgörs av den statliga lönegaranti som betalades ut till de anställda under 
rekonstruktionen och som nu ska betalas tillbaka till staten (exklusive sociala avgifter).  
 
Vid årsmötet den 8 juni 2016 presenterade den nya, då ännu inte valda, styrelsen sin verksamhetsplan och budget 
för verksamhetsåret 2016/2017. Verksamhetsplanen och budgeten antogs av ett enhälligt årsmöte. 
  

Budget 2016/2017 SEK Jämförelse med 2015/2016 
Omsättning 5 018 800 + 14,6% 
Nettoskuld att betala - 445 230 + 591% 
Kostnader 4 266 447 - 9,6% 
Budgeterad vinst/förlust + 307 123  
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Som alla inser är det en utmaning att vända ett resultat på minus 445 230 kr. I den nya budgeten har vi minskat 
kostnaderna, inte minst i A-lagsverksamheten. Wings betalar inga höga ersättningar till spelarna och 
materialbudgeten är minimal. Den sammanlagda kostnaden för Wings A-lag är lägre än vad enbart spelarbudgeten 
är i andra jämförbara föreningar.  
 
Drivkraften i Wings ska vara utveckling av individen. Om talangen räcker till för ännu högre nivåer kommer vårt 
fantastiska sportråd att hjälpa till. Det är imponerande att vi lyckats samla Niklas Wikegård, Micce Andreasson, 
Christer Höglund, Jocke Alftberg, Johan Simonsson och Robert Nordmark under ett och samma tak. För en spelare 
som vill utvecklas kan det knappast bli bättre på den här nivån.  
 
Viktigt att notera är att det är framför allt på intäktssidan som alla kan och behöver hjälpa till, med sponsorer, 
försäljning av lotter, m.m. Även andra insatser kommer finnas, som olika aktiviteter som klubben organiserar, 
professionellt genomförda cuper och camper – samt inte minst att på ett positivt sätt sprida hög, god och positiv 
energi och information till alla man pratar med – både i hallen, på arbetsplatsen, hemma runt köksbordet, till släkt 
och vänner. Tillsammans är det möjligt.  
 
Styrelsen kan inte göra det på egen hand, men vi skapar nu förutsättningar för att Wings kommer vara den bästa 
platsen att vara på i hockeysverige – som man vill besöka, läsa om, spela i - och sponsra. 
 
Vårt mål är att få en ekonomi som är i balans och som gör det möjligt att sänka avgifter och utveckla verksamheten. 
Vi vill ha en klubb där man ger energi och bidrar med engagemang, laganda och glädje. Vi ska försöka förbättra 
kommunikation både internt och externt. Vi lägger stort fokus på befintliga och nya sponsorer med ett nytt 
sponsorpaket. Det ska ge ett tydligt mervärde för dem som väljer att satsa på vår klubb och våra barn och 
ungdomar. Vi ska se till att skapa ett nätverk av sponsorer som drar nytta av varandra. Vi ska ha den bästa 
Hockeyskolan med minst 100 barn och ett A-lag som är en förebild på och utanför isen. Vi ska locka mer publik till 
matcherna. Det ska märkas när det är Game Day. 

Boka in söndagen den 18 september. Då ska det vara Lapp på Luckan. 
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21 augusti 2016 - upptaktsmöte för ledare och informationsmöte för medlemmar och föräldrar  
 
Boka redan nu i kalendern. 

10.00 – 12:00: Upptaktsmöte för alla ledare (lagledare, huvudtränare och materialansvariga m.fl.) i alla lag. Det 
mötet blir startskottet på säsongen och ett tillfälle för styrelsen och ledarstaberna att träffas och lära känna varandra. 
Vi kommer att gå igenom upplägget för säsongen och diskutera hur vi jobbar framåt tillsammans.  

14:00 – 16:00: Informationsmöte för medlemmar och föräldrar. Här får du information om vad det innebär att vara en 
del av Wings. Du får också tillfälle att ställa frågor.  

Tack för att du orkade läsa ända hit. Snart är det äntligen is i Pinbackhallen. Ha en riktigt skön sommar! 

 

Johan Karlsson (ordf) 

 

Korta fakta 

Namn: Johan Karlsson 
Ålder: 48 
Bor: Stora Gatan, Sigtuna 
Civilstånd: Gift med Ewa (ambulanssjuksköterska) 
Barn: Filip (20), Ebba (17) och Beata (11) 
Yrke: Advokat, delägare i Vinge. Reservofficer (Inf/Kav OHS, Umeå)  
Idrottskarriär: Ingen som går till historien. Lite hockey med RA-73 på Ärlingheden och 
månskensrinken. Mycket mera handboll. Hade tur att får vara med i ett av Sveriges då 

bästa lag (Skånela, P-67). Olika ålderskriser har på senare år inneburit Vasalopp, Stockholm Maraton, Lidingölopp, 
Vätternrundan, långlopp på MTB, Vikingarännet och andra knasigheter. Nu inväntar jag nästa kris. 
Intressen: Nästan alla former av idrott/motion. Mest golf, träning, skidåkning (utför). Resor, helst med familjen.  
Övrigt: Styrelsemedlem i Hockeyettan AB. Medlem i Svenska Idrottsjuridiska Föreningen.  
Tidigare erfarenhet av Wings: Ledare/tränare för Wings Hockeyskola. Lagledare för Wings Team 96 och "general 
manager" för Wings A-pojk (Team 96/97). Lagledare Wings J18 (Div 1) och J18 Elit. 
Styrelseledamot/ungdomsansvarig fram till 2011/2012. Tränarutbildning, Grundkurs och BU1. 
Wings-dröm: Att skapa förutsättningar för att göra det omöjliga möjligt i en fullsatt hemmaborg. 
Motto: Kämpa.  


