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Motion angående anmodan till AIK FFs styrelse att utreda bolagiseringen av elitverksamheten 

AIK Fotbolls elitverksamhet har sedan 1999 bedrivits i bolagsform som ett aktiebolag med 

begränsningen att föreningen måste kontrollera mer än 50% av bolagets röstantal (ett s.k. 

idrottsaktiebolag). 

Det finns fördelar och nackdelar med detta. Den absolut största fördelen är anskaffning av externt 

kapital. De mest negativa torde primärt vara ökade kostnader och ökad administration. 

Den senaste gången AIK Fotboll AB utnyttjade bolagsformen för att ta in externt kapital var 2011. 

Sedan dess har, enligt motionärerna, utvecklingen av relationerna mellan AIK FF och övriga 

aktieägare i AIK Fotboll AB utvecklats på ett sätt som gör att det i praktiken är uteslutet för AIK 

Fotboll AB att inom en överskådlig framtid utnyttja möjligheten att ta in ytterligare kapital via 

nyemission till aktieägarna. Samtidigt har AIK Fotboll ABs ekonomi varit på en helt annan nivå 

beträffande robusthet det senaste 6-7 jämfört med den tidigare historiken som aktiebolag, varför 

behovet av att ha möjlighet att ta in extern kapital minskat nämnvärt. 

Utifrån denna ståndpunkt saknas därmed den främsta nyttan med att bedriva elitverksamheten i 

bolagsform medan nackdelarna består. 

Motionärerna anmodar därför AIK FFs styrelse att utreda frågan om elitverksamheten ska bedrivas i 

bolagsform och om så inte bedöms fördelaktigt utreda vilka alternativ som finns för att förändra 

strukturen. Med hänsyn till gällande lagar och regler måste detta ske på ett sätt som båda parter 

(medlemmar och aktieägare) är nöjda med, varför ett nära samarbete i frågan mellan styrelsen och 

de större aktieägarna är en nödvändighet. 

Resultatet av utredningen ska redovisas senast vid nästkommande årsmöte, eller tidigare i samband 

med ett extra föreningsmöte. Eftersom förändringen endast kan genomföras efter ett godkännande 

från medlemmarna i AIK FF skall en beslutspunkt i frågan finnas med i kallelsen och i dagordningen. 
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Styrelsens förslag till beslut: 

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

  

Det är viktigt att regelbundet och på ett strukturerat sätt utvärdera hur AIK Fotbolls verksamhet är 

organiserad. Motionen är också i linje med slutsatserna i den organisatoriska utredning som styrelsen 

i AIK Fotboll genomfört på uppdrag av årsmötet 2020. 


