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PROTOKOLL fört vid ordinarie 
årsmöte för AIK Fotbollsförening den 
6 mars 2014 på Solna gymnasium 
 
 

 
1. Mötets öppnande 

 
Föreningsstyrelsens ordförande Johan Segui förklarar mötet öppnat. 

 
2. Justering av röstlängd  

 
Röstlängden fastställdes till 315 röstberättigade medlemmar. 

 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 
Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 
Årsmötet beslutade att, i enligt med valberedningens förslag, välja Östen 
Johansson till ordförande för mötet och Mattias Grundström till sekreterare för 
mötet. 

 
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte mötes ordföranden 

justera årsmötesprotokollet 
 

Årsmötet beslutade att, i enligt med valberedningens förslag, välja Svante 
Holmström och Bobo Sörensen till rösträknare tillika justeringsmän. 

 
6. Framläggande av årsredovisning (inkl. koncernredovisning) och 

förvaltningsberättelse 
 

Föreningsstyrelsens ordförande Johan Segui föredrog årsredovisningen (inkl 
koncernredovisning). Årsmötet beslutade att lägga dem till handlingarna. 

 
7. Rapport från den bolagiserade verksamheten 

 
Per Hägerö och Thomas Edselius föredrog en rapport från den bolagiserade 
verksamheten. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna. 
 
 

8. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen 
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Bo Jonsson föredrog revisorernas berättelse för föreningen och koncernen. 
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade att lägga 
dem till handlingarna. 

 
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- respektive balansräkning samt att 
lägga dessa till handlingarna. 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser 

 
Årsmötet beslutade att ge föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 
avser. 

 
11. Fastställande av arvode för revisorerna 

 
Årsmötet fastställde att arvodet ska vara oförändrat, dvs. arvode enligt räkning. 

 
12. Fastställande av årsavgift 

 
Årsmötet fastställde att årsavgiften ska vara oförändrad, dvs. noll kronor. 
 

13. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller förslag som av 
röstberättigad medlem inlämnats till föreningsstyrelsen senast den 1 
februari 2014; 

 
a) Ändring av § 21 i föreningens stadgar – andra läsningen. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
b) Motion angående mandattider 

 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
c) Motion angående Nationalarenan 

 
Efter votering beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag med tillägget, 
efter justering från styrelsen, att årsmötet även uttalade att AIK som huvudregel 
ska spela med öppet tak.  

 
d) Motion angående spel höst-vår 

 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
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e) Motion angående språklig policy 
 

Efter votering och rösträkning beslutade årsmötet, med röstsiffrorna 110-104, i 
enlighet med styrelsens förslag. 
 
f) Motion angående riktlinjer för reklam på matchdräkt 

 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
g) Motion angående föreningsdemokratin 

 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
14. Fastställande av mål, verksamhetsmål och behandling av budget 
 

Årsmötet fastställde styrelsens förslag. 
 

15. Val av; 
 

a) ordförande för en tid av ett år  
 

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan 
Segui till ordförande. Beslutet var enhälligt. 

 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

 
Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Franco 
Zanetti (omval), Manfred Aronsson (nyval) och Mattias Grundström (nyval).  
 
Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för en tid om 
ett år välja Annelie Andersson till suppleant. 
 

c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år 
 

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Bo 
Jonsson (auktoriserad) och Kurt Hammarström till revisorer.  

 
Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Peter 
Johansson till suppleant för Kurt Hammarström samt att Mazars 
Revisionsbyrå ska utse suppleant för Bo Jonsson. 
 

d) Tre till fem ledamöter i valberedningen (varav en ordförande) för en tid 
av ett år 

 
Årsmötet beslutade att valberedning utse Daniel Torbjörnsson 
(sammankallande), Carl Jurell och Fredrik Preisler. 
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16. Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor hade anmälts. 
 

17.  Mötets avslutande 
 

Mötet avslutades med att avgående ledamöterna Per Hägerö och Jan-Carl De Geer 
avtackades. Därefter tackade mötesordförande de närvarande och förklarade 
mötet avslutat. 

 


