
Från: 
Datum: 15 februari 2015 04.02.44 CET
Till: "jg@minklubbmittansvar.se" <jg@minklubbmittansvar.se>
Ämne: Fwd: SV: AIK Hockeys samarbetspartners kallar till möte

Hej Jonas!

Skickar dig ett gammalt mejl från  Tony W som nu blivit aktuell. Har fått det via en gammal kollega vars företag sponsrar och han liksom jag är 
AIK-are sen barnsben. Kan kanske vara intressant.
Det pågår som du skriver en kampanj mot dagens styrelse där TJ och co försöker få sponsorerna att tro de har oljepengar osv och borde ta 
över. Senaste uppgifterna jag fått är att ett fyraårskontrakt med Melin är "klart" om de får komma tillbaka. 
Tack för ditt otroliga jobb och granskning av vår klubb. 

Med vänlig hälsning,

Vidarebefordrat brev:

Från: Tony Wanderoy <tony@theprofile.se>
Datum: 16 december 2014 09:55:38 CET
Till: Mia Carlen <mia.carlen@aon.se>, <thomas.englund@avida.se>, 
<mikael.abrahamsson@avida.se>, Michael Flood <mpf@bygma.se>, Per Svenblad 
<pws@bygma.se>, Christer Norin <christer.norin@visionzero.se>, 
<t.asell@veddesta-distribution.se>, <fredrik.ebbe@bauer.com>,
<johan.sjogren@bstab.com>, <nordlof@investerum.se>, 
<alexander.strom@kinnarpsinterior.se>, <johan.bergqvist@proact.se>,
<peder.backstrom@radissonblu.com>, <peter.borg@toyotacenter.eu>, "Andreas 
Dahlin" <ad@admotion.se>, <stefanpahlman@hotmail.com>,
<erika.webering@toyotacenter.eu>
Ämne: Re: Fwd: Re: SV: AIK Hockeys samarbetspartners kallar till möte
Svara till: <tony@theprofile.se>

Hej!
 
Igår valde styrelsen att inte dyka upp på vårt möte. Jag är mållös. Jag blir matt. Tack 
till er sponsorer/samarbetspartners som var där och som ändå genomförde ett 
mycket bra möte angående hur vi som sponsorer ska ställa oss till detta, och till AIK 
Hockey i synnerhet.
 
Jag upplever det som att våra frågor, vår tid, vårt engagemang och vår sponsring inte 
är värd mer än så... Man valde att skylla på oss (mig i detta fall) då de inte fick in 
namn på alla som skulle delta, och då ansåg de att mötet var inställt trots att jag 
pratade med Mario Ashman på senaste hockeymatchen och sa att "jag såg fram emot 
vårt möte nu på måndag" (läs igår).
 
Jag har inte ställt in något möte utan försökt få till ett möte mellan sponsorer och 
styrelse för att diskutera AIK Hockeys nutid och framtid, handlingsplan och 
ekonomiska förutsättningar. Jag hoppas att ni har samma bild och att även ni har 
frågor kring hur AIK Hockeys sköts, hur organisationen fungerar och hur vår 
investering förvaltas.
 
Jag vet helt ärligt inte hur man ska fortsätta då man vägrar svara på frågor, inte vill 
möta oss sponsorer eller arbeta aktivt för en positivt samarbete med näringslivet.
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Jag vet företag som nu bestrider sina fakturor från AIK Hockey då de inte levererar 
det som man anser att man köpt enligt avtal. Jag vet att flera av de som deltog på 
mötet igår har vid ett flertal tillfällen sökt Johan Segui med frågor men inte fått svar.
 
Vid vårt möte igår så sa vi att vi försöker göra detta i grupp och det vi kom fram till 
är att göra följande:
 
Frågeställning - mail till styrelsen.
3-5 frågor som vi önskar svar på innan jul. Dessa frågor är egentligen de vi har 
pratat om innan vi bad styrelsen träffa oss:
Ekonomi
Handlingsplan
Granskningsgruppens rapport
 
Möte 
Ett möte mellan sponsorer och styrelse i januari. Detta för att lyfta andra frågor 
såsom aktiviteter, handlingsplaner och andra samarbeten som kan gynna AIK 
Hockey på kort och lång sikt.
 
Vi återkommer med upplägg på detta.

Med soliga hälsningar
Tony Wanderoy
Tel 0733-33 55 41
 

 
  The Profile in Sweden AB
  Jungfrugatan 12
  114 44 Stockholm
 

15 december 2014, Tony Wanderoy <tony@theprofile.se> skrev:

Hej!
 
Ikväll samlas vi på Slakteriaktiebolaget som ligger på Evenemangsgatan 
31B i Solna (Bredvid Friends arena och i samma hus som AIK Kansli).
 
Ev har ni läst lite i dagens tidning:
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/aik/ar
ticle20021670.ab
 
Mig veterligen blir vi ca 20 personer men det kan bli fler då alla inte har 
återkommit. Vi återkommer efter mötet med mer info om vad som 
sagts.
 
Väl mött!
 
Med soliga hälsningar
Tony Wanderoy
Tel 0733-33 55 41
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Tel 0733-33 55 41
 

 
  The Profile in Sweden AB
  Jungfrugatan 12
  114 44 Stockholm
 

8 december 2014, Tony Wanderoy <tony@theprofile.se> skrev:

Hej!
 
Vi har ett möte planerat med styrelsen måndag den 15:e kl 
18.00 hos dem på kansliet. Det finns många frågor och 
många luckor kring saker och ting men ber er fundera över 
vad ni anser viktigt att ta upp. Jag skickar detta främst nu 
till er som var där på mötet men funderar på om vi inte 
skulle skicka ut det till alla 
sponsorer/samarbetspartners/långivare.
 
Vad tycker ni?
Kan ni delta?
 
Vi hörs igen!
 
//Tony

Med soliga hälsningar
Tony Wanderoy
Tel 0733-33 55 41
 

 
  The Profile in Sweden AB
  Jungfrugatan 12
  114 44 Stockholm
 

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Mario Ashman <>
Datum: Sat Dec 06 2014 11:44:39 GMT+0100 (CET)
Ämne: Re: SV: AIK Hockeys samarbetspartners kallar till 
möte
Till: <tony@theprofile.se> <tony@theprofile.se>
Cc: andres muld <>, mats gustavsson <>, johan segui <>, 
Stefan Widenholm <>, gösta mölleby <>, mikael solfors <>

Hej,
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Den 15 december kl 18 är ni välkomna till kansliet. Vi 
emotser en bekräftelse på vilka som ämnar närvara. 
 
Det vi utlovade var en plan för det fortsatta 
marknadsarbetet och det ska vi redovisa. 
 
Beträffande uppsagd ledning så har vi redan redovisat att vi 
valde att avsluta avtalet med Johansson av främst 
ekonomiska skäl. Någon annan ledning har vi veterligen 
inte haft. Något löfte att redovisa något ytterligare i denna 
fråga kan jag inte påminna mig. Vid det förra mötet fick ni 
dessutom en tämligen grundlig beskrivning av hur vi ansåg 
att ekonomi och administration hade hanterats tidigare. 
 
Med vänlig hälsning
 
Mario Ashman

Skickat från min iPhone

6 dec 2014 kl. 10:27 skrev "Tony Wanderoy" 
<tony@theprofile.se>:

Hej Mario!
 
Tack för ditt svar. 
 
Uppföljning på föregående möte var att ni bl.a. 
skulle presentera en konkret handlingsplan 
gällande de aktiviteter som är planerade. Samt 
att ni skulle redovisa för hur och varför 
ledningen blev uppsagda - det var ni som sa att 
ni skulle ta fram det. Det är väl bra om vi kan 
undanröja ev missuppfattningar.
 
Jag kan inte själv säga vilka 
sponsorer/samarbetspartner som kommer då 
jag inte styr över det. Förslaget kan väl vara att 
bjuda in samtliga?
Vi som var där senast är väl iallafall lämpligt 
att de är inbjudna.
 
Kan du återkomma med ett förslag på lämplig 
tid?
 
Med soliga hälsningar
Tony Wanderoy
Tel 0733-33 55 41
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  The Profile in Sweden AB
  Jungfrugatan 12
  114 44 Stockholm
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5 december 2014, Mario Ashman <> skrev:

Hej,

 

Vi hinner tyvärr inte denna vecka 
men nästa vecka borde det gå att 
fixa ett möte.

 

Före ett nytt möte vill styrelsen 
dock vet vilka sponsorer som 
kommer att delta och vilka 
personer som representerar 
sponsorn. Vi känner att det är 
angeläget så att vi vet vilka 
avtal/samarbeten vi har med de 
sponsorer som deltar.

Dessutom är det bra om vi får reda 
på vilka frågor de sponsorerna vill 
ha svar på.

 

Granskningsgruppens rapport är 
inget vi styr över. Som det senast 
redogjordes för beslutade 
medlemmarna i AIK 
Ishockeyförening på årsmötet att 
en granskningsgrupp, under Göran 
Petterssons ordförandeskap, till 
nästa årsmöte skulle redovisa vad 
de hade funnit. Styrelsen har inte 
fått någon skriftlig rapport utan 
endast muntligen blivit 
informerade om vad gruppen hittat 
och därefter har styrelsen gjort 
vidare efterforskningar och 
analyser.

 

Med vänlig hälsning/best regards

 

Mario Ashman

Advokat

 



 

 

This message, including any 
attachments hereto, may contain 
privileged or

confidential information and is 
sent solely for the attention and 
use of the

intended addressee(s). If you are 
not an intended addressee, you 
may neither

use this message nor copy or 
deliver it to anyone. In such case, 
you should

immediately destroy this message 
and kindly notify the sender by 
reply email.

Thank you.

 

 

 

 

Från: Tony Wanderoy 
[mailto:tony@theprofile.se] 
Skickat: den 3 december 2014 
10:11
Till: Mario Ashman
Ämne: Re: AIK Hockeys 
samarbetspartners kallar till möte

 

Hej Mario!

 

Jag har fått följande förfrågningar 
från bl.a. de samarbetspartners 
som träffade er sist, där ni vid vårt 
förra möte lovade återkomma med 
följande:
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* nytt mötesförslag där vi 
samarbetspartners kunde följa upp 
föregående möte (denna veckan)

* rapporten från 
granskningsgruppen (i god tid 
innan mötet)

 

När kan vi träffas?

När får vi rapporten?

 

AIK Hockeys samarbetspartners

Genom Tony Wanderoy, 0733-33 
55 41

 

17 november 2014, Mario 
Ashman <> skrev:

Jag kan då. 

 

Med vänlig hälsning

 

Mario Ashman

Skickat från min 
iPhone

17 nov 2014 kl. 10:07 
skrev "Tony 
Wanderoy" 
<tony@theprofile.se>
:

Hej!

Med 
tanke på 
den 
senaste 
tidens 
utvecklin

mailto:tony@theprofile.se


utvecklin
g inom 
AIK 
Hockey 
så vill vi 
kalla AIK 
Hockey 
AB´s 
styrelse 
till ett 
gemensa
mt 
informati
onsmöte.

Vi 
föreslår 
att vi 
träffas 
tisdag 
18:e nov 
kl 18.00 
på AIK´s 
kansli, 
vänligen 
återkom 
till oss 
asap.

Väl mött.

AIK 
Hockeys 
samarbets
partners

Genom 
Tony 
Wandero
y, 0733-
33 55 41
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