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Motion om kontant betalning 
Friends Arena är sedan några år en kontantfri arena vilket innebär att man endast kan betala 
med kort under AIK:s matcher, i biljettkassan och i kioskerna inne i arenan. Tidigare har man 
på Råsundastadion kunnat betala kontant i biljettkassan eller direkt i spärren men detta har 
fasats ut utan vidare diskussion. Detta följer en större trend mot kontantfri hantering i 
samhället. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sidan 8) är tillgången till 
kontanter ett exempel på en viktig samhällsfunktion, samtidigt som Friends arena under 
Frågor och svar skriver att man för kundens säkerhet enbart erbjuder betalning med kort. 
Varför man skulle vilja betala kontant finns det flera anledningar till, men jag utgår från att 
preferenserna bland AIK Fotbolls medlemmar skiljer sig åt, sannolikt finns det en hel del som 
föredrar sedlar och mynt men som ofrivilligt fått ändra sina vanor efter att 
kontanthanteringen upphört. AIK Fotboll kan med återinförandet av kontant betalning se till 
att dessa medlemmar och andra återigen kan betala kontant samtidigt som man hjälper till 
att säkrar ett användningsområde för kontanter i samhället. Vilka konstnader 
kontanthantering medför idag är oklar men med tanke på att ett nytt hyresavtal 
med arenabolaget står för dörren så är det ett bra tillfälle för styrelsen att ta reda på det. 
Det är också värt att påpeka att kontant betalning under AIK Fotbolls matcher har varit ett 
normalt och oproblematiskt förfarande i princip sedan starten av sektionen 1896. Kostnaden 
för återinförande av kontanthantering kommer såklart hamna på supportrarna som besöker 
matcherna, men precis som med publikvärdar, sjukvårdspersonal och annat är det en utgift 
värd att ta. Jag yrkar på att AIK Fotboll bör möjliggöra kontant betalning vid: 
Herrlagets tävlingsmatcher och träningsmatcher 
Damlagets tävlingsmatcher och träningsmatcher 
I AIK Shop och biljettkassorna vid Friends Arena 
 
Filip Lamperud” 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen yrkar att motionen avslås med följande motivering.  
 
I affärsrelationen med hyresvärden Stockholm Live, som ansvarar för driften av Friends 
Arena, äger AIK Fotboll inte tillstånd att bedriva försäljning för vare sig kiosker eller 
restauranter. Det innebär att vi som enskild arrangör heller inte kan styra över enskilda 
affärsstrategier eller hantering av likvida medel. Beslutet om en kontantfri arena ligger 
således inte hos oss. Den kommersiella yta som ligger inom ramen för AIK Fotbolls hantering 
är butiken AIK Shop och där, liksom på Skytteholms IP, är det möjligt att betala med både 
kontanter och kort. 
 
Styrelsen upplever inte heller något generellt problem kring att Friends Arena är kontantlöst, 
utan tycker snarare att det är positivt att kontanter inte hanteras i någon större 
utsträckning. Det är billigare och säkrare till gagn för AIK, arenapersonal och de flesta 
besökare. Att det finns enskilda medlemmar som tycker att detta är problematiskt är 
förståeligt, alla kan inte tycka samma sak, men det bör inte föranleda någon förändring. 
 


