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”Motion till AIK FF:s årsmöte den 8 mars 2021 angående kuppen av AIK-fotboll.
Vid årsmötet 2018 inleddes en kupp av AIK-fotboll efter en lång och bred kampanj i sociala
medier ledd av Simon Strand. Ett stort antal medlemmar följde i detalj de direktiv som Strand
skickat ut inför mötet I tron att de skulle genomföra ett program han kallat “Den stora AIKreformen". Genom att byta ut den dåvarande styrelsen skulle “reformen” ge klubben en
gyllene framtid och bli en av Nordens största.
En samling nya personer valdes också helt enligt Strands förslag med Eric Ljunggren som ny
ordförande.
Elitfotbollen ligger dock I bolaget AIK-fotboll AB. Vid bolagsstämman två dagar efter
årsmötet lyckades inte de nya personerna I föreningsstyrelsen driva igenom sina tänkta
förändringar. Bland annat hade de inte någon gällande fullmakt från föreningen att rösta
som majoritetsägare. Tack och lov kunde huvuddelen av den gamla bolagsstyrelsen sitta kvar
under ledning av Per Bystedt. Resultatet av detta fick vi senare under året i form av en stark
spelartrupp som gav oss ett välförtjänt guld i allsvenskan.
Tyvärr slutförde Strand sin plan vid kommande årsmöte 2019. Med stöd av rykten och
felaktig information skulle Bystedt m fl I bolagsstyrelsen rensas ut. En motion röstades
igenom som krävde att bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen i framtiden skulle bestå av
samma personer. En ny styrelse valdes med Robert Falck som ordförande där en majoritet på
årsmötet i varje del följde givna instruktioner i mediakampanjen. Den gamla bolagsstyrelsen
var därmed borta.
Hur har det då gått? Har den “stora AIK-reformen" gett resultat?
Resultaten för 2019 förskräcker och av målsättningarna efter maktövertagandet ser
ingenting ut att ha infriats. Exempevis har;
/Sponsringsintäkterna, som enligt Strand skulle kunna fördubblas inom 5 år, har minskat
med nästan 3 miljoner från 36,3 miljoner år 2018 till 33,5 miljoner år 2019,
/Publiksnittet som skulle öka genom “offensiva och långsiktiga publikinsatser” har istället
minskat från ett snitt på 23664 år 2018 till 18969 år 2019.
/Omsättningen skulle öka och resultatet bli bättre. Det blev tvärtom med ett underskott i
driften på 14 318 000 år 2018 mot hela 19 042 000 år 2019. Souvenirförsäljningen minskade
med 5,6 miljoner, från 28,9 miljoner år 2018 till 23,3 miljoner år 2019. Personalkostnaderna
ökade med nästan 3 miljoner från 91 miljoner år 2018 till 93,8 miljoner år 2019 trots att vi
sålde våra bästa spelare under året.
/Det sportsliga resultatet av “reformen” blev ett fiasko. En fjärdeplats i allsvenskan med
missat Europaspel som följd, utslagna ur Championsleauge av Maribor från Slovenien
Den katastrofala utvecklingen har tyvärr fortsatt under 2020 även om en total jämförelse är
svår att göra p g a pandemin.
/Våra sålda storspelare ersattes inte inför säsongen 2020. Rickard Norling fick förlängt som
tränare med ett tvåårskontrakt som han blev uppsagd från efter den usla
säsongsinledningen. En märklig spelarstrategi lanserades med satsning på unga spelare och
inspiration från Atlanta i Italien.
/En ny VD rekryterades, Björn Wesström trots kända tveksamheter kring spelarrekryteringar
och agentersättningar I sin tidigare befattning som sportchef.

/Slutplacering som 9:a I allsvenskan efter gjorda panikrekryteringar vilket räddade oss kvar I
högsta serien.
/Inför säsongen 2021 basuneras det nu ut att vi saknar pengar för nödvändiga
forwardsförstärkningar.
Det är med sorg och oro jag upplever att AIK utvecklas åt fel håll med stöd av diffusa
kuppmanifest och löften som inte infrias. För att om möjligt kunna undvika framtida kupper
och spridande av desinformation önskar jag att det varje år genomförs objektiva
verksamhetsrevisioner som kan ge medlemmar ett bra underlag inför kommande val av
styrelse och verksamhetsmål.
Undertecknad föreslår med stöd av ovanstående att årsmötet beslutar,
Att det varje år ska genomföras en oberoende verksamhetsrevision i både förening och
bolag. Revisionen ska omfatta såväl ekonomisk hantering, verksamhetsstyrning som
måluppfyllelse i syfte att bidra till ökad öppenhet, transparans och tydlighet.
Göran Pettersson”

Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen yrkar att motionen avslås med följande motivering.
Styrelsen är för transparens, öppenhet och tydlighet avseende AIK Fotbolls verksamhet i
både förening och bolag. Under hösten 2020 ombads samtliga medlemmar i en enkät ange
om de ansåg sig få tillräcklig information i för dem viktiga frågor. 76% instämde helt eller
nästan helt i att de fick tillräckligt med information. Revisorer granskar årligen
räkenskaperna i både förening och bolag. Bolaget offentliggör information på det sätt som
krävs av ett noterat bolag. AIK Fotboll informerar medlemmar (och andra) om sin
verksamhet löpande i ett antal forum. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att det inte
finns anledning lägga de resurser som skulle krävas på föreslagen verksamhetsrevision för
att ge medlemmarna bra underlag inför kommande val av styrelse etc.

