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Styrelsens för AIK Fotboll AB förslag 
till beslut beträffande spelrätt (punkt 16) 

 

 

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för 

intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den 

bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK 

Fotbollsförening enligt Bilaga och som redogörs för i det följande. 

Spelrätten 

 

För spel i det svenska seriesystemet i fotboll krävs en s.k. spelrätt. Spelrätten innebär att varje 

klubb maximalt kan anmäla ett representationslag som spelar i någon av de nationella eller 

regionala serierna.  

År 2003 övertog AIK Fotbollsförening spelrätten från Allmänna Idrottsklubben A.I.K (damer 

respektive herrar) i det svenska seriesystemet. AIK Fotbollsförening upplåter spelrätten (herrar 

och damer) enligt avtal till bolaget. Genom att föreningen upplåter spelrätten till bolaget kan 

bolaget bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen (”förvalta och bruka kommersiella 

rättigheter hänförliga till Allmänna Idrottsklubbens fotbollssektions elitlag”). Spelrätten är således 

en förutsättning för att bolaget ska kunna bedriva denna verksamhet.  

Föreningen bedriver också en akademiverksamhet för pojkar upp till 17 års ålder samt för flickor 

upp till 19 års ålder. Akademiverksamheten är en viktig förutsättning för bolagets möjlighet att 

bedriva elitfotboll för herrar och damer. Det ligger i både föreningens och bolagets intresse att 

spelare kan överföras från föreningen till bolaget. Avtalet ska innebära att så kan ske utan 

ersättning under förutsättning att bolaget ingår ett giltigt anställningsavtal med spelaren och 

spelaren tas upp till A trupp Dam, A trupp Herr eller P19. Bolaget har därutöver möjlighet att låna 

spelare från föreningen vid behov utan ersättning. 

Avtalstid 

Avtalet ska löpa mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022 och upphör därefter att 

gälla. 

Ersättningens storlek 

1) Avgiften ska uppgå till 5 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive 

spelarförsäljningar.  

 

2) För spelarförsäljningar ska ersättning utgå till föreningen i form av solidaritetsersättning 

för den tid som spelaren har tillhört föreningen i enlighet med Fifas transfer reglemente 

(Regulation on the Status and Transfer of Players). 
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Betalning 

Ersättning enligt punkt 1 ovan ska betalas månadsvis 15 dagar efter det att månadsbokslutet i 

bolaget har fastställts dock senast den 28:e i efterföljande månad. Ersättning enligt punkt 2 ovan 

ska betalas senast 30 dagar efter det att bolaget har erhållit motsvarande ersättning från en 

köpande klubb. 

Övriga villkor 

Övriga villkor mellan parterna ska tillämpas enligt ”armlängdsprincipen”, dvs villkoren ska vara 

marknadsmässiga och i enlighet med normal affärssed.  

Beräknat på en omsättning, exklusive spelarförsäljningar, om 160 miljoner kronor hamnar 

kostnader på 8 miljoner kronor.  

__________ 

 

Solna i februari 2022 

AIK Fotboll AB (publ) 

Styrelsen 


