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Motion: Förslag till stadgeändring avseende § 3 ”Medlemskap” 

AIK Huvudföreningens stadgar justerades för några år sedan med syftet att stärka den 

enskilda medlemmens rättssäkerhet att i ett uteslutningsärende även få sin sak prövad av 

årsmötet. Men fotbollsföreningens stadgar avseende § 3 ”Medlemskap” har inte ändrats 

varför det nu känns högst rimligt att harmonisera AIK FF:s stadgar till AIK Huvudföreningens.  

Undertecknad yrkar därför att nuvarande lydelse;  

”Medlem som motarbetar AIK Fotbolls verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat 

AIK Fotbolls intressen kan uteslutas av FS. Innan uteslutning av medlem verkställs skall 

medlemmen i fråga beredas tillfälle att inom en 2 månad skriftligen yttra sig i ärendet. I 

beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta 

vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till 

den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om 

uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kap 1 § RF:s stadgar.” 

ändras till den nya lydelsen; 

”Medlem som motarbetat AIK:s verksamhet eller uppenbarligen skadat AIK:s intressen kan 
uteslutas ur föreningen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning 
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning 
inte föreligger får medlemmen i stället tilldelas varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle 
att inom en månad skriftligen yttra sig i ärendet. 

I beslut om varning eller uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad 
medlemmen i fråga skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från 
dagen för beslutet avsändas i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

Beslut enlig denna paragraf fattas av FS. Beslut om uteslutning får dock inte verkställas om 
det inte underställts ett medlemsmöte och därvid fastställts. I sistnämnda fall räknas dagen 
för medlemsmötet som beslutsdag. 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kap 1 § RF:s 
stadgar.”  

Daniel Börjesson 

Ständig medlem 


