
 
 
AIK Fotbollsförening kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 5 mars 2019. Mötet 
startar kl 18:00 i Solnahallen och registreringen börjar kl 17:00. 
 
Årsmötet hålls i Solnahallen på Ankdammsgatan 46 i Solna och rösträtt tillkommer 
den som registrerats som medlem i AIK Fotbollsförening och som under 2019 uppnår 
en ålder av 18 år. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort 
behöver man ha med sig en giltig ID-handling. 
 
För dig som ännu inte är medlem, men vill bli medlem för 2019 innan årsmötet, 
hänvisar vi till aik.se där all information om medlemskapet finns och hur du på ett 
enkelt sätt går med i Allmänna Idrottsklubben. 
 
Vänligen kom i god tid till årsmötet då det snabbt blir köbildning. Solnahallens 
cafeteria kommer att hålla öppet för försäljning innan mötet. Varmt välkomna. 
 
Styrelsen föreslår att årsavgiften ska fastställas till 0 kr, vilket innebär en oförändrad 
årsavgift. 
 
Föredragningslista ordinarie årsmöte i AIK Fotbollsförening 5 mars 2019: 
1. Justering av röstlängd. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Val av 
a) ordförande. 
b) sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 
5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt 
årsberättelse för sektionerna. 
6. Rapport från den bolagiserade verksamheten. 
7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för FS för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av arvode för revisorerna. 
11. Fastställande av årsavgift. 
12. Förslag som väckts av FS, eller till FS inlämnad motion senast den 1 februari från 
kommitté eller röstberättigad medlem. 
a) Motion angående avvecklande av ”AIK Stilen”. 



b) Motion angående en anmodan att AIK FF:s representant på AIK Fotboll AB:s 
bolagsstämma röstar för den mest kompetenta styrelsen för att bedriva en fortsatt 
framgångsrik elitverksamhet. 
c) Motion angående anmodan att AIK FF:s representant på AIK Fotboll AB:s 
bolagsstämma röstar för samma styrelse i AIK Fotboll AB som sittande i AIK FF. 
d) Motion till AIK FF att utreda frågan om medlemsinflytande och 
styrelsesammansättning samt ta fram förslag för beslut. 
e) Motion om underlaget på herrlagets hemmamatcher. 
f) Motion angående pensionärsrabatt. 
g) Motion angående AIK Stockholm som officiellt namn. 
h) Motion angående förslag till stadgeändring avseende § 28 ”Valberedning”. 
i) Motion angående förslag till stadgeändring avseende § 3 ”Medlemskap”. 
13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget. 
14. Val av 
a) ordförande i FS för en tid av ett år. 
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. 
c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav 
minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år. 
d) tre till fem ledamöter i VB (av vilka en ordförande) för en tid av ett år. 


