
 
 
AIK Fotbollsförening kallar till ordinarie årsmöte måndagen den 12 mars 2018. 
Mötet startar kl 18:00 i Solna gymnasium med besöksadress Råsundavägen 80 i 
Solna. Registreringen börjar kl 17:00. 

Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Fotbollsförening och som 
under 2018 uppnår en ålder av 18 år. För avprickning mot medlemsregistret samt 
utdelning av röstkort behöver man ha med sig giltig ID-handling. 

För er som ännu inte är medlemmar, men vill bli medlemmar på plats (alternativt 
upptäcker under registreringen att medlemskapet inte är betalt) finns möjlighet att 
reglera det på plats och medlemskapet kan då betalas via Swish alt kontanter och då 
finns tyvärr ingen möjlighet till växelkassa så då är jämna pengar en förutsättning. 
Ingen möjlighet finns att ta emot betalningar med direkt banköverföring eller 
kortbetalning under kvällen. 

Vänligen kom i god tid då det snabbt blir köbildning. 

Ett lag från AIK Ungdomsfotboll kommer att finnas på plats för lättare 
cafeteriaförsäljning innan mötet. 

Föredragningslista ordinarie årsmöte i AIK Fotbollsförening 12 mars 2018: 
 

1. Mötets öppnande                 
2. Justering av röstlängd                        
3. Fråga om mötets behöriga utlysande                                    
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet                                  
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte mötesordförande justera 

årsmötesprotokollet.                                                                                 
6. Framläggande av årsredovisning (inkl. koncernredovisning) och 

förvaltningsberättelse                                                                                     
7. Rapport från AIK Fotbolls verksamhetsområden 
8. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen                                                     
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar                    
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser                                                                           
11. Fastställande av arvode för revisorerna 
12. Fastställande av årsavgift 
13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget 
14. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller förslag som av röstberättigad 

medlem inlämnats till föreningsstyrelsen senast 1 februari 2018 
a. Motion angående ändring av stadgar – antal styrelseledamöter samt 

valberedare 



b. Motion angående stävan efter en gemensam 
valberedning/nomineringskommitté 

c. Motion angående ombudsröstning för en Allmännare Idrottsklubb 
d. Motion angående arbetsordning för styrelse 
e. Motion angående arbetsordning för valberedning 
f. Motion angående diarieföring av medlemsbeslut 
g. Motion angående handlingsplan mot hot, trakasserier och våld 
h. Motion angående handlingsplan vid rapportering av missförhållanden och 

oegentligheter 
i. Motion angående förslag till stadgeändring avseende § 3 ”medlemskap” 
j. Motion angående förslag till stadgeändring avseende § 28 ”valberedning” 
15. Val av; 
a. ordförande för en tid av ett år 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
c. två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år 
d. tre till fem ledamöter i valberedningen (varav en ordförande) för en tid av ett år 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande  


