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Motion angående ändring av stadgar – antal styrelseledamöter samt valberedare 
 
I AIK FFs stadgar framgår att Föreningsstyrelsen (FS) ”består av ordförande och ett jämnt 
antal, lägst fyra och högst tio, övriga ledamöter” samt att ”Valberedningen (VB) består av 
ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, ledamöter”. 
 
Undertecknad anser det onödigt att 1) begränsa årsmötets bestämmanderätt av antalet 
valberedare genom att fastslå att det skall vara ett ojämnt antal och 2) begränsa 
valberedningens/årsmötets flexibilitet då antalet styrelseledamöter skall vara ojämnt till 
antal. 
 
Motionären tror sig förstå att syftet bakom att antalet skall vara ojämnt är att ordföranden 
inte ska behöva utnyttja sin utslagsröst i frågor där samtliga styrelseledamöter deltar i 
beslutet, vilket får anses vara ett bra syfte. Dock anser undertecknad att nackdelarna med 
det ojämna antalet överväger fördelarna då valberedning/årsmöte kan tvingas välja att 
välja bort en kompetent person som skulle kunna bidra till AIK FFs utveckling p.g.a. att det 
totala antalet skall vara ojämnt i styrelsen. Motionären har erfarenhet av att detta 
inträffat. 
 
På samma sätt anser undertecknad att det är onödigt att begränsa årsmötets val av 
valberedning. Även här finns det en poäng med att valberedningen ska bestå av ett ojämnt 
antal. Även om beslutsfattande inom valberedningen inte formellt fattas genom majoritet 
så kan det antas att det så görs i praktiken. Motionären ser dock att detta kan lösas i 
praktiken genom att valberedningens sammankallande erhåller en utslagsröst. Som ovan 
anses begränsningens nackdelar överväga fördelarna. 
 
Motionären föreslår med anledning av ovanstående följande förändringar av stadgarna för 
AIK FF: 
● § 8. ”FS består av ordförande och ett jämnt antal, lägst fyra och högst tio, övriga 
ledamöter.” ersätts med ”FS består av ordförande samt lägst fyra och högst tio övriga 
ledamöter.” 
● § 27. ”b) halva antalet övriga ledamöter i FS för en tid av två år.” ersätts med ”b) halva 
antalet övriga ledamöter i FS för en tid av två år. Skulle styrelsen bestå av ett udda antal 
ledamöter, eller om antalet ledamöter förändras vid årsmöte eller extra möte, skall 
mandatperioderna justeras så att så nära hälften som möjligt väljs vid varje årsmöte.” 
● § 28. ”Valberedningen (VB) består av ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, 
ledamöter” ersätts med ”Valberedningen (VB) består av lägst tre och högst fem 
ledamöter” 
 
Motionären har begränsad erfarenhet inom juridik och ingen erfarenhet av upprättande av 
föreningsstadgar. Därmed uppdrar motionären AIK FFs styrelse att revidera/komplettera 
motionen i sitt svar i linje med motionens syfte. 
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