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”Motion om uppföljning av egen arena-motioner och utredningar 
 
Ända sedan Råsunda revs har en egen hemmaborg för AIK varit en dröm för oss Gnagare. Det 
har därför skrivits och röstats igenom ett flertal motioner med det specifika syftet att utreda 
denna fråga. Flera versioner av styrelser har på så sätt uppmanats påbörja arbetet och 
rapporter från anställda och konsulter sägs finnas, men trots det har resultaten av dessa 
aldrig presenterats för medlemmarna. Detta leder till att det för medlemmarna framstår som 
att inget alls har hänt i frågan och de motioner som antagits på AIK Fotbolls årsmöten 
genom åren har därmed aldrig fått någon riktig uppföljning. 
Dagens situation som innebär att AIK Fotbolls verksamhet är utspridd runt om i Solna mellan 
Karlberg, Nationalarenan, Skytteholm och Råsunda IP, är beklaglig och skapar intrycket av 
att alla jobbar på sin egna kant. Gång på gång har det uttryckts från olika delar av 
verksamheten att detta är ett hinder för att kunna utvecklas och växa som klubb. En ny 
hemvist bestående av en matcharena med angränsande träningsfaciliteter för herr-, dam- 
och ungdomslag samt lokaler för den administrativa personalen skulle ge synergieffekter och 
tveklöst leda till starkare band inom organisationen och en mer gemensam klubbkultur. 
Motionärerna har den bestämda uppfattningen att det finns ett brett stöd hos klubbens 
medlemmar och supportrar för att AIK ska arbeta mer aktivt i frågan. Detta kan exempelvis 
ske genom att söka upp pågående eller planerade projekt i Stockholmsområdet för att se 
över möjligheten att inkluderas i deras planer. I dagsläget har AIK inte någon anställd eller 
förtroendevald vars ansvarsområde innefattar att utreda frågan och leda arbetet med att 
göra verklighet av den. Detta är bekymrande och visar att frågan fortfarande inte tas på det 
allvar som medlemmarna ett flertal gånger genom åren visat sin tydliga vilja kring.  
En så stor fråga för klubben och den långsiktiga vision som en ny hemvist innebär kräver ett 
grundligt arbete där varje sten måste vändas på. Klubbens nuvarande avtal med 
Nationalarenan löper ut nästa år varför det är av yttersta vikt att ett seriöst och 
målmedvetet arbete mot en egen hemvist finns som alternativ när det är dags för 
omförhandling.  
Det finns ingen anledning att fortsätta vänta med att sätta bollen i rullning. 
Mot bakgrund av detta yrkar vi att: 

- Styrelsen i AIK FF uppdras att sätta en budget för att kunna fortsätta arbetet med en 
egen arena. 

- Styrelsen i AIK FF uppdras att tillsätta en tjänst med ett tydligt mandat att föra denna 
fråga framåt i det fall de anser att kompetensen inte finns inom nuvarande styrelse 
eller bland klubbens tjänstemän.  

- Styrelsen i AIK FF uppdras att inom 3 månader kalla till ett informationsmöte där man 
redogör för vad de tidigare antagna motionerna i frågan utmynnat i. Finns det 
rapporter som tidigare har beställts inom ramen för arbetet med en egen arena ska 
dessa redovisas. 
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Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen yrkar bifall till motionen med följande kommentar. 
 
Arbetet med egen arena pågår kontinuerligt inom AIK Fotboll och kostnaderna för arbetet är 
därmed del av budget. Det finns idag anställda med mandat att driva frågan framåt och 
någon egen ”tjänst” är inte aktuell, det är inte motiverat med hänsyn till kostnaderna. 
 
 
 


