Stadgar för AIK Fotbollsförening
Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (reviderade vid årsmöte 2018-03-12).

ÄNDAMÅL
AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar.
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrott organiseras i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet.
Idrott delas in efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över tonåren.
I barnidrott leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och
motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I bredd- och motionsidrotten är
trivsel och välbefinnande normgivande.
AIK Fotboll vill på alla nivåer bedriva sin idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
- alla som vill, oavsett etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara
med i föreningsdriven idrottsverksamhet
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
AIK Fotboll, vars rättigheter att använda AIK:s namn och kännetecken grundas på §21 och §22 i Allmänna
Idrottsklubbens (AIK) stadgar, har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, AIK:s
traditioner, främja god kamrat- och idrottsanda samt ge god underhållning åt idrottspublik.
AIK Fotboll får efter beslut på Årsmöte bedriva elitverksamhet i Idrotts AB enligt de bestämmelser som beslutats av
Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Fotbollförbundet.
AIK Fotboll har sin hemort i Solna.
MEDLEMSKAP
§ 1. Medlem intages i AIK Fotboll av föreningsstyrelsen (FS) efter skriftlig ansökan. Den som antas som Medlem i AIK
Fotboll är därmed även medlem i AIK och är skyldig att följa AIK:s stadgar. Vid inträdet skall erläggas av Årsmötet
fastställd årsavgift. Såsom juniormedlem räknas medlem t o m det kalenderår 18 år uppnås.

§ 2. Medlem som önskar utträda ur AIK Fotboll skall därom göra skriftlig anmälan till FS. Medlem som resterar för en
årsavgift till AIK Fotboll anses ha uttryckt önskan om utträde ur AIK Fotboll och avregistreras vid kalenderårets utgång.

§ 3. 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
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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.
MEDLEM
§ 4. Medlem har rätt att delta i AIK Fotbolls angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om AIK Fotbolls angelägenheter, skall följa AIK Fotbolls stadgar
samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom AIK Fotboll. har inte rätt till del av AIK Fotbolls
behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5. Medlem erlägger fastställd årsavgift, vilken skall vara inbetald före utgången av mars månad. Medlemskort får
inte utlånas eller överlåtas.

§ 6. Medlem har rätt att delta i AIK Fotbolls idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning
utan medgivande av FS eller, om denna så bestämt, av annat organ eller enskild person som FS delegerat uppgiften
till. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Fotbollförbundet ge sitt samtycke.
FÖRENINGSSTYRELSEN
§ 7. AIK Fotbolls angelägenheter handhas av FS. Den skall - inom ramen för RF:s, Svenska Fotbollförbundet och dessa
stadgar - verka för AIK Fotbolls framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger FS särskilt att
tillse att för AIK Fotboll bindande regler och avtal iakttas, att verkställa av Årsmötet fattade beslut, att planera, leda,
fördela och stimulera arbetet inom AIK Fotboll, att ansvara för och förvalta AIK Fotbolls medel, att verka för och
bevaka att AIK:s klubbmärke, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken inte missbrukas eller används på ett
obehörigt sätt och att förbereda Årsmötet.

§ 8. FS består av ordförande samt lägst fyra och högst tio övriga ledamöter.

§ 9. FS utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. FS har rätt att vid
behov till sig adjungera ledamöter. Adjungerad ledamot har förslags- och yttranderätt i FS, men ej rösträtt.

§ 10. FS beslutar varje år vem eller vilka som skall teckna AIK Fotbolls firma. FS beslutar om och anställer erforderlig
personal. FS ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 11. FS sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. FS är
beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
FS beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden biträder. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Avvikande mening skall på begäran antecknas i protokollet.

§ 12. Ordföranden är AIK Fotbolls officiella representant, leder FS förhandlingar och arbete samt övervakar dessa
stadgars efterlevnad.
I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland FS ledamöter enligt FS bestämmande, varvid dock nedan angivna åligganden
bör tillkomma sekreteraren, kassören eller kanslichefen. Sekreteraren eller kanslichefen:
att förbereda och föra protokoll vid FS sammanträden, och tillse att protokoll förs, att tillse att fattade beslut verkställs,
att ansvara för föreningens korrespondens och föra matrikel över föreningens medlemmar, att tillse att för AIK Fotboll
erforderliga försäkringar tecknas, samt att upprätthålla förslag till FS årsberättelse. Kassören eller kanslichefen:
- att tillse att in- och utbetalningar verkställs och verifikat finns,
- att fortlöpande övervaka bokföringen,
- att övervaka upprättande och avgivande av deklaration, inkomstuppgifter och dylikt,
- att årligen upprätta balans- och resultaträkning, samt
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- att månadsvis informera FS om föreningens ekonomiska ställning.

§ 13. FS skall tillse att den erhåller rapportering regelbundet om resultat, ekonomisk ställning och viktiga händelser
från kommittéerna, Idrotts AB och övriga dotterbolag
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M
§ 14. Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. FS arbetsår är tiden från Årsmötet till och med Årsmötet
påföljande år.
REVISION
§ 15. FS skall tillhandahålla revisorerna AIK Fotbolls årsredovisning samt i förekommande fall koncernredovisning
senast den 15 februari närmast efter räkenskapsårets utgång, samt protokoll och övriga handlingar när helst de så
begär. Revisorerna skall granska FS förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret och i
revisionsberättelsen yttra sig häröver såväl om FS verksamhet i övrigt samt till FS överlämna revisionsberättelsen före
den 1 mars.
KOMMITTÉER
§ 16. Verksamheten inom AIK Fotboll får uppdelas på kommittéer.
FS bör ge dessa kommittéer rätt att själva handha sin idrottsliga och ekonomiska förvaltning.

§ 17. Beslut om bildande av kommitté fattas av FS.

§ 18. För kommittén skall finnas en styrelse bestående av ordförande och erforderligt antal övriga ledamöter.

§ 19. FS äger fastställa särskild instruktion för kommitté eller på annat lämpligt sätt reglera dess befogenheter.

§ 20. Kommittén upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommitténs verksamhetsområde att gälla under
nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till FS för godkännande på tid som denna bestämmer. FS gör
de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till AIK Fotbolls skyldigheter i olika
hänseenden, AIK Fotbolls ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
IDROTTSAKTIEBOLAG
§ 21. AIK Fotboll äger att upplåta rätten att delta i tävlingsverksamhet till Idrotts AB enligt Riksidrottsförbundets och
SvFF:s stadgar. Sådant Idrotts AB äger rätt att nominera förslag på en styrelseledamot i FS.
AIK Fotboll skall ha röstmajoritet på bolagsstämma i sådant Idrotts AB.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE
§ 22. Med AIK Fotboll hålles
dels Årsmöte före mars månads utgång, dels extra möte när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av FS.
Kallelse till årsmöte eller extra möte sker genom föreningens publikationer senast 14 dagar före mötet.

§ 23. Extra möte skall hållas då FS anser så erforderligt eller då minst 1/50 av AIK Fotbolls röstberättigade
medlemmar gjort skriftlig begäran därom till FS. Vidare är FS skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver. Har sådan skriftlig begäran gjorts, skall mötet hållas inom en månad efter det
begäran kommit FS tillhanda.
Vid extra möte skall endast de frågor behandlas som föranlett mötet.

§ 24. Vid kallelse till Årsmöte skall handlingar gällande § 27 mom. 5, 7, 11, 12, 13 och 14 a-d finnas tillgängliga på
kansliet och publiceras på AIK:s officiella hemsida.
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§ 25. Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 26. Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande.

§ 27. Vid ordinarie Årsmöte skall förekomma följande ärenden:
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.
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.
VALBEREDNING
§ 28. Valberedningen (VB) består av 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.
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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.
BESLUT, OMRÖSTNING
§ 29. Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag av i § 30 och § 31 nämnda fall avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som
ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han
inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
STADGEFRÅGOR
§ 30. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande allmänna möten, av vilka det ena skall
vara Årsmötet, och mellan vilka minst sex månader skall ha förflutit. För dylikt beslut krävs att minst ¾ av antalet
avgivna röster biträder beslutet.
KLUBBENS UPPLÖSNING
§ 31. Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande allmänna möten, av vilka det ena skall vara
Årsmöte, och mellan vilka minst sex månader skall ha förflutit. För dylikt beslut erfordras ¾ av antalet avgivna röster.

§ 32. Beslut om upplösning av AIK Fotboll skall innehålla föreskrift om att föreningens tillgångar skall tillfalla AIK och
skall omedelbart delges Riksidrottsförbundet (RF) genom bestyrkta avskrifter av FS och Årsmötets protokoll i ärendet,
åtföljda av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 33. Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar, ingångna avtal, Svenska
Fotbollförbundets stadgar, tävlingsregler och övriga i vederbörlig ordning fattade beslut och utfärdade föreskrifter.
Ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

§ 34. För de olika AIK-föreningarna finns ett gemensamt förtroenderåd (FR). AIK Fotboll skall representeras i FR av sin
ordförande.
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