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Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. 
Föräldraföreningar ska finnas för varje träningsgrupp i åldersgrupperna P/F7-19 år med undantag för 

F17, F19, P11-P15A, U16,U17. 
Föräldraföreningens namn skall vara kopplat till åldersgruppen.  
Exempelvis Föräldraföreningen AIK P05 Gul, Föräldraföreningen AIK F03U.  
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

1 § Ändamål 
Föräldraföreningen har att bedriva verksamhet som främjar årsgruppens idrottsliga verksamhet inom 
AIK. Verksamheten får ej strida mot AIK:s eller Idrottsrörelsens verksamhetsidé, AIK:s stadgar, AIK:s 

beslut eller respektive Specialidrottsförbunds regelverk.  
 

2 § Sammansättning  

Föräldraförening består av de fysiska personer som har upptagits i föräldraföreningen som 
medlemmar, m.a.o. vårdnadshavare till spelarna i laget. Dock gäller att max en vårdnadshavare per 

spelare har rösträtt i samband med eventuella röstförfaranden i laget. 
Medlemmar i föräldraföreningen har skyldighet att erlägga de avgifter som föräldraföreningen beslutar 
om.  

Medlem som önskar utträda ur föräldraföreningen skall skriftligen anmäla detta till föräldraföreningen 
och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föräldraföreningen.  
Medlem som ej fullgör sina skyldigheter ska kallas till samtal med föräldraföreningsordförande och 
kassör för att försöka komma tillrätta med detta.  

Medlem som motarbetar föräldraföreningen kan efter beslut av styrelsen tillsammans med 
chefstränare uteslutas.  
Styrelsens beslut om uteslutning ska kommuniceras för chef i verksamheten och kan överklagas till 

föräldraföreningen. 
Spelare, vars förälder inte är med i föräldraföreningen eller inte fullgör sina skyldigheter, får enbart 
deltaga i träning. Detta beslut ska dock förekommas genom godkännande av chef för barn- och 
ungdomsverksamheten vars beslutsrätt vad gäller spelares rätt att deltaga i verksamheten är högre än 

föräldraföreningen. 
 

3 § Beslutande organ 
Föräldraföreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte. 
 

4 § Firmateckning 
Föräldraföreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt.  
 

5 § Verksamhetsår 
Föräldraföreningens verksamhetsår är 1 december – 30 november 

 

6 § Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  

 

7 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut i behörigt AIK FF-organ (ex. ledningsgrupp eller styrelse).  
Föräldraföreningens styrelse och dess medlemmar får avge förslag till stadgeändring.  
 

8 § Upplösning av föräldraförening 
För upplösningar av föräldraföreningen krävs årsmötesbeslut.  
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I beslut om upplösning av föräldraföreningen skall anges att föräldraföreningens tillgångar skall 

användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål inom AIK och fördelas mellan föreningens 
medlemmar. Beslutet, jämte avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i frågan samt 
revisionsberättelse skall omedelbart tillställas AIK.  

 

9 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem 
# har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
# har rätt till information om föräldraföreningens angelägenheter 

# skall följa föräldraföreningens stadgar och beslut samt idrottens verksamhetsidé, AIK:s stadgar och 
respektive Specialidrottsförbunds regelverk 
# har inte rätt till del av föräldraföreningens behållning eller egendom vid utträde eller vid upplösning 
av föräldraföreningen. Man har däremot rätt att få tillbaka kontant insatta medel som inte använts till 

verksamhet ex. cuper, läger m.m. 
# skall betala de avgifter som beslutas av föräldraföreningen.  
 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
10 § Tidpunkt, kallelse m.m. 
Årsmötet, som är föräldraföreningens högsta beslutande organ, hålls med fördel i samband med AIK 

Ungdomsfotbolls stormöte under november/december månad, dock senast två månader efter senaste 
verksamhetsårets slut på tid och plats som styrelsen bestämmer.  
Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.  

I kallelsen skall anges om fråga av väsentlig betydelse för föräldraföreningen skall behandlas på 
årsmötet.  
Samtliga årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
I kallelsen skall anges var handlingarna finns tillgängliga.  

 

11 § Förslag att behandlas på årsmötet  

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.  
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.  
Styrelsen skall till årsmötet yttra sig över förslaget.  

 

12 § Rösträtt 
Medlem som betalt förfallna avgifter har rösträtt på mötet.  
Rösträtt får inte utövas genom ombud.  

 

13 § Beslutsförhet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  
 

14 § Beslut 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering) som kan 

vara sluten om någon så begär.  
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet.  
Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.  
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för 

mötet, om denna är röstberättigad. Om så ej är fallet avgörs frågan genom lottning. Vid val skall i 
händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.  
 

15 § Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föräldraföreningen.  

 
 

16 § Agenda vid årsmötet 
 
Årsmötet skall ha följande agenda. 
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• Fastställande av röstlängd för mötet.  

• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
• Val av protokolljusterare och rösträknare.  

• Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 
• Styrelsens verksamhetsberättelse. 

• Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomisk redogörelse). 
• Revisorernas berättelse. 

• Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet  
Val av, 

• Föräldraförenings ordförande för en tid av ett år, 

• Minst 3 och högst 8 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, varav en som kassör, en som 
AIK Stilförälder och en som materialansvarig. Rollen som materialansvarig kan kombineras 

med annan roll. 
• Minst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,  
• En revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år 

• Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.  
• Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar ingivna förslag.  

• Beslut om att fastställande av avgifter inför kommande verksamhetsår och fastställande av 
verksamhetsplan och budget för det kommande året skall behandlas på medlemsmöte senast 

30 januari. 
 
Föräldrar som är ledare för laget (tränare, ass.tränare, lagledare) får inte ingå i 

föräldraföreningens styrelse 
 

17 § Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.  
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna 

begär det.  När begäran om extra årsmöte kommit till styrelsen skall sådant möte hållas snarast 
möjligt, dock senast inom tre veckor. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  
 

18 § Allmänt möte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till allmänt möte, när så anses behövligt.  
 

VALBEREDNING 
 

19 § Valberedning 
Valberedningen består av två ledamöter, valda av årsmötet.  

En ledamot skall vara sammankallande. 
Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet på lämpligt sätt lämna sitt förslag till val.  
 

REVISOR 
 

20 § Revision 
Revisorn skall fortlöpande ta del av föräldraföreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar.  
Föräldraföreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt 
till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet.  

 
 
 

 

STYRELSEN 
 

21 § Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande och kassör samt det antal ledamöter årsmötet bestämt. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som 

behövs.  
Styrelsen får utse adjungerad ledamot, som saknar rösträtt, men kan ges förslags- och yttranderätt.  
 

22 § Styrelsens åliggande 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föräldraföreningens beslutande organ och ansvarar för 

föräldraföreningens angelägenheter.  
Styrelsen skall svara för föräldraföreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata 
medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt,  

att tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas,  
att verkställa av årsmötet fattade beslut,  
att planera, leda och fördela arbetet inom föräldraföreningen, 
att ansvara för och förvalta föräldraföreningens medel, 

att tillställa revisorn räkenskaperna m.m. enligt 20 § och att förbereda årsmötet. 
Ordföranden är föräldraföreningens officiella representant. 
Ordföranden skall leda styrelsens arbete. 

Sekreteraren skall föra föräldraföreningens administration. 
Kassören skall svara för den ekonomiska förvaltningen.  
Förälder i föräldraföreningsstyrelse till barn som slutar i laget under året, ska omgående ställa sin 
plats till förfogande. Om det finns ett ömsesidigt från både föräldraföreningens styrelse och denne 

förälder kan man vara kvar året ut. 
 
 

23 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt 

det.  
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 

beslutet.  
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
Vid sammanträden skall protokoll föras, vilket skall justeras.  
 

Dessa normalstadgar för föräldraförening har fastställts av AIK FF:s styrelse. 
 
AIK FF 

 
LK/RW 2018-11-29 
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