
Motion 1 

Motion angående avvecklande av ”AIK Stilen”  

 

Bakgrund  

Undertecknad är av uppfattningen att det i klubben;  

- inte råder konsensus kring huruvida ”AIK Stilen” är förenlig med idén om AIK och klubbens 
grundläggande budskap  

- råder en allmän uppfattning om att AIK ska vara en symbol för mänsklig strävan, hopp och 
trots mot nihilism.  

 

Undertecknad är vidare av uppfattningen att utbytet av nyckelordet attityd till förmån för 
glädje i ”AIK Stilen” utgör ett sådant frånsteg från idén om AIK att klubben behöver ta ställning 
för det förstnämnda. I ”AIK Stilen” anförs att ”det är glädje som får oss att fortsätta att kämpa 
och utvecklas”. Undertecknad menar att utbytet av attityd gör sig väl som ett sammanfattande 
exempel på en omfattande problematik. Genom att ta nyckelorden i försvar kan AIK Fotboll 
visa sin hängivenhet till klubbens grundantagande om att det är mening som får oss att 
fortsätta kämpa och utvecklas, och att det är ur mening som glädje springer.  

Undertecknad är av uppfattningen att ett dokument av den här karaktären ska väcka 
frivillighet och anser att den digitala signeringen av ”AIK Stilen” inte ska upprepas igen. 

  

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad  

 

1. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att all kommunikation av ”AIK Stilen” från AIK 
Fotbolls hemsida upphör.  

 

2. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att orden attityd, ansvar och respekt 
kommuniceras som ledorden för AIK Ungdomsfotboll på AIK Fotbolls hemsida.  

 
Alexander Bervå 

 

 

Styrelsens yttrande: AIK Stilen är AIK Fotbolls värdegrund och därmed central i AIK Fotbolls 

verksamhet. Bifall till motionen skulle med största sannolikhet innebära stora negativa 

konsekvenser, inte minst skulle det minska AIK Fotbolls attraktivitet för medlemmar, 

spelare, ledare och samarbetspartners.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

  



Motion 2 

Golden Hill 2019-02-01       

 

 

Motion till AIK FF:s årsmöte den 5 mars 2019 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. 

 

2018 blev för AIK:s herrlag ett mycket framgångsrikt år med ett efterlängtat guld. Detta 

med aktivt stöd från sittande bolagsstyrelse med representanter från föreningsstyrelsen. 

 

Såväl en bolagsstyrelse som en föreningsstyrelse bör tillsättas utifrån höga krav på  

kompetens. Men det är inte säkert att det är optimalt att ha samma personer i en 

föreningsstyrelse som i en bolagsstyrelse. Den bästa sammansättningen för AIK:s del 

bör vara att hitta personer i bolagsstyrelsen med bred erfarenhet av bolagsverksamhet 

och som har ett äkta engagemang för AIK. I föreningsstyrelsen bör det finnas personer 

med goda föreningsegenskaper som kan utveckla vår demokratiska organisation och på 

bästa sätt företräda våra medlemmar. 

 

Föreningen har röstmajoritet i bolaget och bör tillse att bolaget följer föreningens 

inriktning med stöd av ägardirektiv och representation i bolagsstyrelsen. I övrigt bör 

bolagsstyrelsen bestå av de mest kompetenta representanterna med bolagserfarenhet och 

AIK-hjärtan som kan tillgodose även aktieägarnas intressen med fortsatta framgångar 

för vår elitverksamhet. 

 

Låt vår klubb förenas i en strävan mot elitsatsning i styrelserna i både bolag och 

förening utan krav på att behöva återfinnas i bägge. 

 

Undertecknad föreslår med stöd av ovanstående årsmötet besluta: 

 

Att anmoda AIK FF:s representant att på AIK Fotboll AB:s bolagsstämma rösta för den 

mest kompetenta styrelsen i bolaget utan krav på att samtidigt  även finnas med i 

föreningsstyrelsen. Nomineringskommitténs förslag till bolagsstyrelse ska bifallas.    

 

 

Göran Pettersson       

 

 

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar motionärens uppfattning att AIK Fotbollsförening skall 
verka för att AIK Fotboll AB har den mest kompetenta styrelsen och att styrelserna i förening 
och bolag inte behöver vara exakt lika. Däremot så anser styrelsen inte att AIK 
Fotbollsförening skall vara bunden att bifalla AIK Fotboll AB:s nomineringskommittés förslag.  
 
Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

  



Motion 3 

Stockholm 2018-12-26 
 
Motion angående anmodan att AIK FFs representant på AIK Fotboll ABs bolagsstämma röstar 
för samma styrelse i AIK Fotboll AB som sittande i AIK FF 
 
AIK Fotboll har sedan december 2016 uttryckligen strävat efter att sammanföra 
verksamheterna inom AIK Fotbollsförening (AIK FF) och AIK Fotboll AB (AFAB), vilket bl.a. skett 
genom anställningen av Jens T. Andersson som VD och klubbdirektör med ansvar för båda 
organisationerna. Dessutom antog årsmötet 2018 en motion om att klubben skall verka för en 
gemensam valberedning/nomineringskommitté.   
 
Trots detta resulterade AIK Fotboll ABs bolagsstämma 2018 i att vi har två olika styrelser inom 
AIK Fotboll. Det är motionärens fullständiga övertygelse om att detta skapar Ineffektiva 
beslutsprocesser, friktion och suboptimering.  
 
Anledningen till att AFABs bolagsstämma valde en annan styrelse än den som medlemmarna 
röstat fram för AIK FF sägs vara hänsyn till Svensk Bolagskod och gällande regler för AFABs 
notering av aktien på handelsplatsen NGM. Enligt motionären är dessa hänvisningar inte 
hindrande för att AIK Fotboll ska kunna ha en gemensam styrelse. 
 

• Svensk kod för bolagsstyrning (”Bolagskoden”) är inte juridiskt bindande utan endast 

en rekommendation (byggd på principen ”comply or explain”) utgiven av Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. Bolagskoden är inte anpassad för idrottsaktiebolag specifikt 

med de särskilda omständigheter som detta innebär. 

• Motionären finner det ytterst osannolikt att NGM skulle ha synpunkter på att AIK FF 

och AFAB har samma styrelse om detta kan motiveras på ett tillfredsställande sätt. 

Motionären observerar även att AIK FF och AFAB hade samma styrelse december 2016 

till mars 2018 utan att åtgärder vidtogs. Ej heller NGMs regelverk är anpassat till 

idrottsaktiebolag.   

 
Motionären stödjer till fullo arbetet med att med att sammanföra AIK Fotbollsförening samt 
AIK Fotboll AB till ett AIK Fotboll ur en praktisk bemärkelse. Som en förutsättning i denna 
process anser undertecknad att det är en nödvändighet att styrelserna i AIK FF och AFAB 
avspeglar varandra. 
 
Motionären föreslår med anledning av ovanstående följande: 
 

• Att årsmötet anmodar AIK FFs representant att på AFABs bolagsstämma föreslå och 

rösta för en styrelse i AFAB bestående av samma ordförande, styrelseledamöter och 

eventuellt suppleanter som vid given tidpunkt är fallet i AIK FF.    

 

 
Rickard Henze 
 
 

Styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar bifall till motionen med följande justerade lydelse: Att 
årsmötet anmodar AIK FFs representant att på AFABs bolagsstämma föreslå och rösta för en 
styrelse i AFAB bestående av samma ordförande, styrelseledamöter och eventuellt 



suppleanter som vid given tidpunkt är fallet i AIK FF med tillägg av de personer som AIK FF:s 
styrelse från tid till annan finner lämpligt efter samråd med Nomineringskommittén i AFAB.    

 
  



Motion 4 
 

Phuket, Thailand, 2019-02-01  

 

Motion till AIK FF att utreda frågan om medlemsinflytande och styrelsesammansättning samt 
ta fram förslag för beslut  

Under många år har medlemmarnas roll och inflytande i AIK Fotboll diskuterats. Det har varit 
en bra och nödvändig debatt. Nu senast har frågan om s k speglad styrelse varit uppe för 
diskussion, och även prövats under 2017. Intrycket är att de flesta AIKare är överens om vikten 
av medlemsinflytande och även att en s k speglad styrelse (dvs att samma personer sitter i 
både AIK FFs och AIK Fotboll ABs styrelser) kan vara bra.  

Frågan om medlemsinflytande och hur detta inflytande ska fungera i praktiken är väldigt viktig 
och inte okomplicerad. Det är därför viktigt att det beslut som fattas av medlemmarna är väl 
underbyggt. Därför är det av största vikt att medlemmarna får goda möjligheter att sätta sig in 
frågan och får olika aspekter belysta på ett överskådligt sätt - innan ett beslut fattas.  

Därför föreslås:  

- Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att snarast utreda frågan om hur medlemmarnas 
inflytande i AIK Fotboll ska säkerställas på bästa sätt, inkluderande frågan om hur en speglad 
styrelse kan genomföras.  

- Att styrelsen uppdras att, senast vid nästa årsmöte, presentera ett förslag samt ett bifogat 
underlag som på ett enkelt och överskådligt sätt ger medlemmarna möjlighet att förstå de 
överväganden som gjorts.  

 

Med vänliga hälsningar  

Anders Nerell, Ständig Medlem 

 
 

Styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

 

  



Motion 5 

Solna 2019-02-01  

Motion om underlaget på herrlagets hemmamatcher  

AIK ska spela på växande gräs. När ett nytt arenaavtal inom de närmsta åren återigen ska 
förhandlas fram är det viktigt att AIK får vad AIK förtjänar även i framtiden.  

Under åren på Friends har underlaget skiftat i kvalitet när olika gräsmattor har testats. Trots 
olika defekter har det iallafall varit riktigt gräs.  

De samlade problemen med mattan har tidigare använts som ett argument för att gå över till 
konstgräs, men de flesta av dessa är idag åtgärdade.  

Ett viktigt sportsligt värde naturgräset ger är att spelarna vänjer sig vid närkampsspelet som är 
mer annorlunda och hårdare än på konstgräs. Den faktorn bör gynna laget i Europaspel, men 
framförallt i hemmamatcher mot lag som är vana vid konstgräs.  

En del ser positivt på konstgräs för att spelet blir mer fartfyllt och därmed i deras ögon mer 
underhållande. Men i AIK bör alltid det hårda närkampsspelet på gräs förordas.  

En del för argument om att tillräckligt bra kvalitet på gräset är så pass kostsamt för 
arenabolaget att det i slutändan riskerar påverka AIKs sportsliga satsningar negativt.  

Men vi som ser på underlaget som en fundamental del av AIKs identitet väljer att bortse från 
såväl kompensationer för konstgräs som högre omkostnader för naturgräs. Bara om valet av 
underlag riskerar påverka klubbens ekonomi orimligt negativt vore vidare diskussion av 
intresse.  

Spel på naturgräs ska av klubbens förtroendevalda, anställda och externa representanter i 
förhandlingar om nya avtal prioriteras högst i frågor som rör hemmaarena. Ingen ska tumma 
på gräsfrågan även om relationer och andra avtal riskerar påverkas negativt.  

För att dessa krav inte ska komma som en nyhet för avtalsförhandlarna inför 2023 (då 
kontraktet på Friends går ut) och att klubben även i framtiden ser till att efterleva dem, vill vi 
försäkra oss om att medlemmarna alltid får fälla det slutgiltiga avgörandet.  

Därför föreslår motionärerna en ny paragraf till stadgarna som följer:  

§ 35. AIK Fotbolls herrlags hemmaplan skall bestå av natur- eller hybridgräs i alla 
tävlingssammanhang från och med den första allsvenska omgången på våren till och med den 
sista tävlingsmatchen för säsongen.  

Alla förslag på permanenta förändringar av underlag skall vara föremål för medlemsbeslut på 
årsmöte eller extrainsatt medlemsmöte.  

För att styrka paragrafens efterlevnad yrkar motionärerna även på att...  

... AIK Fotboll vid enstaka matcher i oförutsedda nödfall får undantas paragrafen. Styrelsen 
skall dock kunna motivera sådana beslut inför klubbens medlemmar.  

... AIK Fotbolls representanter är i alla lägen skyldiga att prioritera natur- eller hybridgräs i 
avtalsförhandlingar som direkt eller indirekt påverkar hemmaplanens underlag.  

... Styrelsen är skyldig se till att klubbens representanter som berörs av paragrafen också 
känner till den.  

 

Patrik Samuelsson  

Ola Thews 



 Jonatan Sundqvist  

Elvira Eriksson  

Philip Reuterskiöld  

Andreas Ferm  

Jakob Englund  

Per Astemark 

 

 

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar motionärernas uppfattning att AIK Fotboll AB:s 

representationslag som huvudregel skall spela på gräs. Däremot anser styrelsen inte att det 

är något som skall regleras i stadgarna.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

  



Motion 6 

Motion angående pensionärsrabatt.  
 
Pension innebär för de flesta en betydligt lägre inkomst än lön. Många pensionärer måste se 
över sin ekonomi och en del är tvungna att reducera en del utgifter. Årskorten är en tung utgift 
för pensionärer med låg pension. Det är bra att det finns en pensionärssektion med 
reducerade priser men det bör också, om möjligt, inrättas en pensionärsrabatt gällande alla 
sektioner över hela arenan.  
 
Fotbollsgemenskapen är en viktig ingrediens för att locka folk till matcherna. Många går på 
fotboll tillsammans med andra, ofta över generationer. Det börjar redan på familjeläktaren. 
Det är viktigt för alla, inte bara de äldre, att alla i ens vanliga sällskap kan fortsätta att gå och se 
AIK på det sätt man är van, tillsammans. Om någon hoppar av, tex en pensionär, av 
ekonomiska skäl,  förloras en del av gemenskapen. Risken finns då att gruppen bryts upp, fler 
slutar gå på matcherna och AIK förlorar publik.  
 
 
Jag yrkar  
att det ska utredas om det är möjligt att införa en pensionärsrabatt på årskorten gällande alla 
sektioner på arenan och att en sådan införs om olägenheterna inte är alltför stora.  
 
Göran Wicksell  
 
 

Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att motionen är ett lovvärt initiativ och att AIK Fotboll 
skall ha en biljettpolicy som tar hänsyn till olika gruppers intressen. Styrelsen har, för 
undvikande av missförstånd, särskilt påtalat detta för ledningen för AIK Fotboll. Däremot så 
anser inte styrelsen att det är en fråga för årsmötet.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

  



Motion 7 

Motion 
 
 

AIK Stockholm som officiellt namn 

 
Vi kallas ofta för ett Solna lag, främst av våra lokalrivaler, inte så konstigt eftersom 

båda är döpta efter stadsdelar. Det mest problematiska är dock journalister. Den tredje 

statsmakten, media har stor påverkan på människor då det som skrivs eller sägs når 

väldigt många runt om i vårt land. Inte alla journalister, men många väljer att kalla oss 

för ett Solna lag. 

 

Allmänna Idrottsklubben bildades mitt i Stockholm City, på Biblioteksgatan 8 och var 

stockholmarnas lag. Det är vi än idag men för att visa det ännu tydligare så bör vi ha 

AIK Stockholm som officiellt namn. Att använda stadens namn i klubbnamnet skulle 

kunna göra att fler invånare i huvudstaden väljer AIK som sitt lag då man känner en 

tillhörighet, eftersom det då tydligt visar att det är hela stadens lag. 

Att använda Stockholm i klubbnamnet skulle alltså kunna attrahera ännu fler nya 

supportrar oavsett var i staden eller länet man bor. Från Norrtälje i nord till Södertälje i 

syd, från Hässelby i väst till Lidingö i öst.  

 

Det finns även flera föreningar från olika orter i landet som också heter AIK 

tillsammans med sin orts namn. Det är också en anledning till att lägga till Stockholm i 

namnet, för att tydligt visa varifrån vi kommer, det är faktiskt inte alla som vet det, eller 

så finns det en lokal klubb som heter AIK.  

 

Vi är AIK Stockholm, hela huvudstadens lag.  

 

Vi föreslår med denna bakgrund att lägga till Stockholm i klubbnamnet för att officiellt 

heta AIK Stockholm. 

 
 
 
Patrick Claesson Swedborg 
 
 

Styrelsens yttrande: AIK Fotbollsförening är en specialidrottsförening inom AIK. AIK 
Fotbollsförening kan därför inte byta namn i enlighet med motionen. Endast AIK:s årsmöte 
(huvudföreningen) har mandat att göra namnändringar av detta slag. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

  



Motion 8 

Stockholm 2018-01-31 

 

Motion: Förslag till stadgeändring avseende § 28 ”Valberedning” 

Stadgarna avseende § 28 ”Valberedning” är begränsande och inte optimala avseende 

sammansättningen av en modern valberedning för AIK Fotboll. Undertecknad föreslår därför 

tre stycken mindre anpassningar i syfte att modernisera och stärka Valberedningen och även 

ge årsmötet än bättre möjligheter att rösta fram den mest lämpliga valberedningen.  

Antal valberedare:  

Antalet valberedare ska enligt nuvarande stadgar vara tre eller fem vilket medför en 

begränsning och risk att ex. en högst lämplig och kompetent kandidat av årsmötet kan tvingas 

stå åt sidan.  

Undertecknad yrkar därför att nuvarande lydelse;  

”Valberedningen (VB) består av ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, ledamöter…”  

ersätts med lydelsen;   

”Valberedningen (VB) består av lägst tre och högst fem ledamöter…” 

Kvoteringsaspekten:  

Det står i nuvarande stadgar att Valberedningen bör innehålla ledamöter av båda könen. Det 

är en god tanke men verkligheten har visat att det inte riktigt är så enkelt gällande både 

urvalet och inte minst intresset. AIK är en inkluderande förening och mest lämpade personer 

ska sitta i Valberedningen oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. Högst sannolikt vill heller 

ingen ledamot känna att han eller hon enbart blir vald på grund av sitt kön istället för sin 

kompetens.  

Undertecknad yrkar därför att nuvarande lydelse; ”…bör innehålla ledamöter av båda könen 

och…” tas bort helt.   

Samma valberedning:  

Tanken att Valberedningen ska bestå av samma personer som i andra Valberedningar inom AIK 

är helt otidsenlig med tanke på hur arbetsbördan för fotbollens Valberedning ser ut. Det vore 

snarare till fördel för Valberedningens möjligheter att göra ett bra arbete om den inte består 

av samma personer som inom andra AIK-sektioner.  

Därför yrkar undertecknad att lydelsen; ”Det skall eftersträvas att till valberedning utse samma 

personer som utgör valberedning i AIK och andra specialidrottsföreningar som grundar sina 

immateriella rättigheter på § 21 och § 22 i AIK:s stadgar.” tas bort helt.  

Sammanfattningsvis:  

Undertecknad yrkar att stadgarna § 28 ”Valberedning” ändras från dagens lydelse;  



”Valberedningen (VB) består av ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, ledamöter, därav en 

ordförande - tillika sammankallande, vilka väljes på Årsmötet. VB bör innehålla ledamöter av 

båda könen och har till uppgift att till nästkommande Årsmöte skriftligen framlägga förslag på 

de kandidater som Årsmötet har att välja. VB skall i sitt nomineringsarbete beakta 

nödvändigheten av att de ledamöter som föreslås till olika funktioner besitter erforderlig 

förmåga att samarbeta med AIK, de Specialidrottsföreningar som har bildats med stöd av AIK:s 

stadgar och de Idrotts AB till vilka AIK Fotboll upplåtit rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet. 

Det skall eftersträvas att till valberedning utse samma personer som utgör valberedning i AIK 

och andra specialidrottsföreningar som grundar sina immateriella rättigheter på § 21 och § 22 i 

AIK:s stadgar.”  

till den nya lydelsen; 

”Valberedningen (VB) består av lägst tre och högst fem ledamöter, därav en ordförande - tillika 

sammankallande, vilka väljes på Årsmötet. VB har till uppgift att till nästkommande Årsmöte 

skriftligen framlägga förslag på de kandidater som Årsmötet har att välja. VB skall i sitt 

nomineringsarbete beakta nödvändigheten av att de ledamöter som föreslås till olika 

funktioner besitter erforderlig förmåga att samarbeta med AIK, de Specialidrottsföreningar 

som har bildats med stöd av AIK:s stadgar och de Idrotts AB till vilka AIK Fotboll upplåtit rätt att 

delta i SF:s tävlingsverksamhet.”  

 

Daniel Börjesson 

Ständig medlem 

 

Styrelsens yttrande: Motsvarande motion antogs vid årsmötet 2018. Justering av antalet 

ledamöter i valberedningen i enlighet med motionen har dock redan skett som resultat av en 

annan motion som antogs vid årsmöten 2017 och 2018. Vid årsmötet 2019 skall därför 

endast röstas om att ta bort kvoteringsaspekten och kravet på att det skall vara samma 

valberedning som i AIK etc.  

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

 

 

  



Motion 9 

Stockholm 2018-01-31 

 

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 

 



Styrelsens yttrande: Motsvarande motion antogs vid årsmötet 2018. Motionen innebär en 

anpassning till vad som gäller för AIK (huvudföreningen).  

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

 


