
  

 

AIK Fotbollsförening: Utredning med anledning av motion nr 4 vid 

årsmötet 2019 

 

1) Bakgrund 

Till årsmötet 2019 i AIK Fotbollsförening (AIK FF) inkom en motion, motion nr 4, där 

styrelsen uppmanades att ”utreda frågan om medlemsinflytande och 

styrelsesammansättning samt ta fram förslag för beslut”. Motionen bifölls. Denna 

utredning avser motion nr 4.   

2) Formellt medlemsinflytande idag 

a) Inflytande i AIK Fotbollsförening 

AIK FF:s verksamhet bedrivs med utgångspunkt från föreningens fastslagna stadgar. 

Stadgarna reglerar hur föreningen skall drivas, exempelvis att föreningsstyrelsen leder 

det löpande arbetet och skall tillvarata medlemmarnas intressen. Det högsta styrande 

organet i AIK FF är årsmötet där alla beslut fattas av medlemmarna. Årsmötet fastställer 

mål, verksamhetsplan och behandling av budget samt tar beslut om val av ledamöter i 

föreningsstyrelsen samt i alla frågor som väckts av föreningsstyrelsen eller medlemmar 

(motioner). På årsmötet kan de flesta frågor som rör föreningens verksamhet beslutas 

direkt av medlemmarna. Det finns vissa undantag såsom ändring av stadgarna som kräver 

majoritetsbeslut av medlemmarna (75% av rösterna) i två på varandra följande årsmöten. 

Mellan varje årsmöte kan även extra möte hållas om så föreningsstyrelsen anser 

erforderligt eller om 2% av alla röstberättigade medlemmar gör en skriftlig begäran till 

föreningsstyrelsen. 

Således har medlemmarna, genom de ovan beskrivna verktygen, oinskränkt inflytande i 

hur AIK FF styrs. 

b) 51%-regeln 

Ett villkor för klubbar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och som har valt att 

bedriva verksamhet i s k Idrott-AB, som AIK Fotbolls elitverksamhet har gjort genom 

AIK Fotboll AB, är att medlemmarna i den ursprungliga föreningen (som har 

bolagiserats) behåller röstmajoriteten. Det är det villkoret som kallas för 51%-regeln. 

Villkoret finns med i RF:s stadgar. I AIK Fotbolls fall äger AIK FF 52,8% av rösterna i 



  

AIK Fotboll AB. Det innebär att AIK FF:s styrelse, som medlemmarna utsett på 

föreningens årsmöte, enskilt kan besluta i alla frågor som kräver enkel majoritet (minst 

50% av rösterna) vid bolagsstämmor i AIK Fotboll AB. Exempel på sådana frågor är val 

av samtliga styrelseledamöter i AIK Fotboll AB. Vissa frågor kan enligt lag inte 

bestämmas av en enkel majoritet utan kräver då till exempel minst 2/3 av rösterna 

(kvalificerad majoritet). Exempel på sådana frågor är ändring av bolagsordningen. 

AIK FF:s medlemmar kan också genom motioner som röstas igenom vid AIK FF:s 

årsmöte styra hur AIK FF skall agera i enskilda frågor, både i förhållande till AIK FF och 

AIK Fotboll AB.  Detta innebär att den enda begränsningen som finns för AIK FF:s 

medlemmars inflytande är gällande lagar och regler samt de andra konsekvenser som 

eventuella beslut kan få. Exempel på sådana effekter är att beslutet på årsmötet 2019 om 

en ”speglad styrelse” utan representation från större aktieägare i AIK Fotboll AB har lett 

till att AIK FF och AIK Fotboll AB har problem att hantera transaktioner dem emellan 

då det inte finns någon oberoende person i styrelsen och då styrelsen i ett aktiebolag inte 

får ge otillbörlig fördel åt någon aktieägare. Detta innebär alltså att medlemsinflytandet 

är obegränsat så länge inflytandet inte används för att påverka AIK FF eller AIK Fotboll 

AB att fatta beslut eller vidta åtgärder som strider mot gällande lagar och regler.  

En betydelsefull aspekt av detta är att övriga aktieägare i AIK Fotboll AB därmed saknar 

formell rätt till inflytande förutom det skydd som de har enligt ovan nämnda lagar och 

regler. De som har satsat den stora delen av kapitalet i AIK Fotboll AB har därmed inte 

möjligt att vara med och påverka, vilket innebär vissa risker som vi återkommer till nedan.  

c) Ägardirektivet 

År 2016 antogs ett ägardirektiv av AIK FF:s årsmöte på förslag från den dåvarande 

styrelsen i AIK FF. Syftet med ägardirektivet var att skapa tydliga och långsiktiga 

spelregler för relationen mellan AIK FF och övriga minoritetsägare i förhållande till AIK 

Fotboll AB. Det är viktigt att notera att ägardirektivet är något som AIK FF förfogar över 

och som det därmed står AIK FF:s årsmöte fritt att besluta om avvikelser från.  

I det står det bl.a. att ”AIK FF ska vara en aktiv ägare och föreningen ska utse majoriteten 

av antalet styrelseledamöter i Bolaget. Ordföranden för Bolagets styrelse är normalt en 

av dessa ledamöter.” Alltså ger även ägardirektivet AIK FF:s medlemmar makten i AIK 

Fotboll AB genom att majoriteten av styrelseledamöterna i aktiebolaget ska utses av dem. 



  

Det är dock uppenbart att ägardirektivet inte förutsätter en ”speglad” styrelse utan tvärtom 

utgår från att det räcker med att AIK FF utser en majoritet av styrelseledamöterna i AIK 

Fotboll AB. Eftersom en styrelse i ett svenskt aktiebolag har rätt att fatta samtliga beslut 

avseende verksamheten, och att styrelsebeslut, när styrelsen inte är överens, tas genom 

röstning där majoriteten bestämmer utfallet, innebär rätten att utse en sådan majoritet i 

princip full kontroll av verksamheten i AIK Fotboll AB. Även med en tillämpning av 

ägardirektivet så är medlemsinflytandet obegränsat så länge inflytandet inte används för 

att AIK Fotboll AB skall fatta beslut eller vidta åtgärder som strider mot gällande lagar 

och regler. 

3) Risker med en bolagsstyrelse som saknar oberoende representanter eller 

representanter föreslagna av minoritetsägare 

a) Risk för jäv och brott mot koden för bolagsstyrning 

AIK FF och AIK Fotboll AB har under de senaste åren låtit tre oberoende advokatbyråer 

utreda frågan om styrelsesammansättning i AIK FF och AIK Fotboll AB. Syftet med 

dessa utredningar har varit att klargöra huruvida en ”speglad” styrelse kan genomföras 

och effekterna av detta. Slutsatserna kan sammanfattas enligt följande: 

En speglad styrelse innebär en avvikelse från koden för bolagsstyrning. AIK Fotboll AB 

är skyldigt att på visst sätt redogöra får sådana avvikelser. Avvikelsen i sig innebär dock 

inte ett brott mot koden för bolagsstyrning eller de regler som gäller för börsnoterade 

bolag. 

En ”speglad” styrelse medför vissa risker och problem i förhållande till transaktioner 

mellan AIK FF och AIK Fotboll AB. Till exempel så betalar AIK Fotboll AB varje år en 

avgift till AIK FF för rätten att representera AIK Fotboll med representationslag för herrar 

och damer. En helt speglad styrelse kan inte fatta beslut om justeringar av denna avgift 

med mindre än att sådan justering antingen godkänts av bolagsstämman i AIK Fotboll 

AB eller att oberoende styrelsemedlemmar tillsätts i AIK Fotboll AB. Det finns även ett 

antal liknande frågeställningar rörande transaktioner mellan AIK FF och AIK Fotboll AB 

där handlingsutrymmet begränsas av en helt ”speglad” styrelse. 

b) Risk för minskad investeringsvilja vid framtida kapitalbehov 

Ett av de beslut som AIK FF fattat är att bedriva delar av sin verksamhet genom AIK 

Fotboll AB. AIK FF har också erbjudit ett antal personer och företag att teckna aktier i 



  

AIK Fotboll AB. Dessa personer har tillsammans satsat över 100 miljoner kronor i dagens 

penningvärde i AIK Fotboll AB, och AIK FF har att leva med detta beslut inklusive de 

möjligheter och begränsningar som det ger. 

I samtal med representanter för dessa aktieägare (mindre och större) har de framfört att 

de anser sig ha ett berättigat intresse av insyn och inflytande i AIK Fotboll AB:s 

verksamhet. Representanterna för flera betydande aktieägare har också framfört att de 

inte förväntar sig avkastning på sin investering i AIK Fotboll AB men att den behandling 

som de utsattes för i samband med årsstämman 2019 var oacceptabel.   

Ledande befattningshavare i AIK FF och AIK FF:s styrelse har också poängterat att ett 

gott samarbete med minoritetsägarna i AIK Fotboll AB skapar förutsättningar för ett 

effektivt beslutsfattande och också ökar möjligheten att AIK Fotboll AB har tillgång till 

finansiering om det skulle var nödvändigt med en nyemission eller annan finansiering av 

AIK Fotboll AB.  

4) Sammanfattande slutsatser 

Utredningen konstaterar att det förefaller som en betydande 

majoritet av medlemmar, befattningshavare och aktieägare anser 

att en framgångsfaktor för AIK Fotboll är att det finns ett 

fungerande samarbete mellan såväl ledande befattningshavare 

inom AIK FF och AIK Fotboll AB som medlemmar och aktieägare. 

Det är också tydligt att medlemmar och aktieägare i allt väsentligt 

har samma mål, ett framgångsrikt AIK Fotboll AB och att 

aktieägarna inte har något intresse av eller kräver att få ett 

inflytande över AIK Fotboll AB som skulle åsidosätta 51%-regeln. 

Utredningen visar också att föreningen, och i förlängningen 

medlemmarna, har nästan oinskränkta möjligheter till inflytande i 

AIK Fotboll AB genom sin röstmajoritet. 

Utredningen föreslår därför att det vid nästa årsmöte i AIK FF slås fast att: Styrelsen i 

AIK Fotbollsförening alltid skall utgöra en majoritet av ledamöterna i AIK Fotboll AB.  



  

Utredningen anser att det är en bra och balanserad ordning av flera skäl, inklusive att det 

garanterar AIK FF kontroll av AIK Fotboll AB samtidigt som det ger möjligheter till en 

effektiv bolagsstyrning och att det går att utse styrelseledamöter med specifika 

kompetenser och intresse i en av styrelserna. Förslaget ligger också i linje med 

ägardirektivet. 

Utredningen vill även poängtera att det inte utgör något hinder mot en fullständig spegling 

av styrelserna under enskilda år om det är lämpligt med tanke på vilka personer som finns 

till förfogande och omständigheterna i övrigt. 


