Motion till ÖSKs årsmöte

V

i är en klubb som vill bli bättre. Vår styrelse har lagt fram en strategi för det och fattar beslut i
enlighet med vår strategiska inriktning. Vi gläds åt det. Det är ett långsiktigt arbete och det kommer att
kräva mycket för att vi ska vinna den där titeln, det finns inga genvägar.

Vi är övertygade om att en viktig del av framgångsreceptet är att i högre grad nyttja styrkan och kompetensen
som finns bland supportrarna runt klubben. Vi vill samla all den svartvita energi som finns här och kanalisera den,
inte bara på läktaren, på supporterbaren eller på bussen till bortamatchen. Vi vill få in den energin och kraften i
styrelsearbetet.
Vi vill fortsätta vandra vägen mot att vara en öppen klubb. Vi vill fortsätta stärka kommunikationen mellan
klubben och supportrarna. Vi vill att klubbens DNA ska prägla styrelsens beslut och vi vill undvika att klubben
fattar beslut som skapar friktioner.

Styrelsen behöver en supportrarnas speldirigent som förstår klubbens DNA, som kan stärka
kopplingen mellan styrelsebesluten och supportrarna. Vi yrkar därför att Kristian Hugmark
väljs in i styrelsen på två år.
Kristian är född och uppvuxen i Örebro, med en kärlek till ÖSK som daterar tillbaka till Roy Hodgsons d
 agar.
Han skriver ofta och gärna engagerat om ÖSK. Han har skrivit för ÖSK:s tidning, för Kubanerna och för
SvenskaFans bland annat. Han har dessutom en historia på NA:s sportredaktion där han började jobba redan på
högstadiet och sedan extraknäckte under större delen av 90-talet.
Numera är Kristian advokat och delägare på Roschier, en av Stockholms tre stora affärsjuridiska byråer. Han
rankas av alla rankinginstitut som finns som en av Sveriges ledande advokater inom konkurrensrätt, vilket även
innefattar reglerna om statligt stöd.
Konkurrensrätten är ett juridikområde där man kommer tätt inpå de stora företagen och dess ledning. Även om
Kristian för det mesta inte kan avslöja vilka hans kunder är det officiellt att han t.ex. jobbar mycket nära Bonnier
(han har bland annat jobbat mycket med sporträttigheter), och andra större företag där många har lokal anknytning i Närke, såsom till exempel Epiroc och Ahlsell. Andra klienter att nämna innefattar Sandvik, Stora Enso,
Fortum, Food Folk (ägare av McDonald's i Norden), Wallenbergstiftelserna, Nordea, Samsung, Swedol, Unilever
och många andra. Han är därför väl anknuten i det svenska näringslivet och vi vet att Kristian gärna vill använda
de länkarna för ÖSK:s bästa.
Förutom jobbet och familjen är ÖSK Kristians stora passion. Han har genom åren kommit att lära känna många
inom ÖSK-familjen, inklusive Simon Åström, Axel Kjäll och flera av spelarna. Kristian känner också många av oss
supportrar inom Kubanerna, GFÖ och Svartvita i Stockholm.
Vi uppmanar alla medlemmar i ÖSK att nominera Kristian Hugmark till styrelsen. Skicka ditt förslag senast 7
februari till Valberedningen: lars.bolin1@outlook.com eller karlove.andersson@koano.se. Vi uppmanar också till
närvaro vid årsmötet den 11 mars då motionen kommer att behandlas.
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