
Identifikationsnr År Typ Beslutstillfälle Titel/Beskrivning Status Kommentar

Tillhörande 

Utredning/ 

Utlåtande

1-2018 2018 Motion Årsmöte
Stadgeändring - Antal styrelseledamöter 

och valberedare
Motionen bifölls. Andra beslutstillfället . Stadgeändring genomförd

Beslut om stadgeändringar fattas av två på varandra följande allmänna 

möten, av vilka det ena skall vara Årsmötet, och mellan vilka minst sex 

månader skall ha förflutit.

2-2018 2018 Motion Årsmöte
Gemensam valberedning/ 

nomineringskommitté

Motionen bifölls. Niklas Strömstedt, ledamot i valberedningen, har utsetts av FFs styrelse som FFs 

representant i Nomineringskommittén.

3-2018 2018 Motion Årsmöte Ombudsomröstning Motionen avslogs.

4-2018 2018 Motion Årsmöte Arbetsordning för styrelse
Motionen bifölls. Arbetsordning framtagen och publicerad på aikfotboll.se. Länk: Arbetsordning styrelsen 

AIK FF

5-2018 2018 Motion Årsmöte Arbetsordning för valberedning
Motionen bifölls. Arbetsordning framtagen och publicerad på aikfotboll.se. Länk: Arbetsordning 

Valberedningen AIK FF

6-2018 2018 Motion Årsmöte Diarieföring av medlemsbeslut Motionen bifölls. Se denna lista.

7-2018 2018 Motion Årsmöte
Handlingsplan mot hot, trakasserier och 

våld

Motionen bifölls. Riktlinjer framtagna och antagna inom AIK Fotboll och övriga AIK-familjen Länk: 

Riktlinjer mot våld, hot och trakasserier

8-2018 2018 Motion Årsmöte
Handlingsplan vid rapportering av 

missförhållanden och oegentligheter

Motionen bifölls. Handlingsplan framtagen och antagen inom AIK Fotboll. Länk: Handlingsplan vid 

rapportering av missförhållanden och oegentligheter

9-2018 2018 Motion Årsmöte Stadgeändring - §3 Medlemskap Motionen bifölls. Första beslutstillfället . 

Beslut om stadgeändringar fattas av två på varandra följande allmänna 

möten, av vilka det ena skall vara Årsmötet, och mellan vilka minst sex 

månader skall ha förflutit.

10-2018 2018 Motion Årsmöte Stadgeändring - §28 Valberedning

Motionen bifölls. Första beslutstillfället för ändringsförslagen "Kvoteringsaspekten" och "Samma 

valberedning". Ändringsförslaget "Antal valberedare" är samma som återfinns i motionen med  id-nr 1-

2018 och har därför direkt lett till stadgeändring. 

Beslut om stadgeändringar fattas av två på varandra följande allmänna 

möten, av vilka det ena skall vara Årsmötet, och mellan vilka minst sex 

månader skall ha förflutit.
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