
Motion om namnbyte för AIK Solna FK

Det var med stor glädje som vi mottog nyheten om att AIK Fotboll startar upp en ny talangförening i
form av ett seniorlag i den sedan tidigare registrerade föreningen AIK Solna FK. Vi delar
klubbledningens bild om att detta är en klok långsiktig satsning som kommer att gynna den sportsliga
verksamheten för både herr- och damverksamheten. Eftersom ambitionen och syftet med föreningen
är att ”spela upp laget till division ett för att därefter erbjuda en alternativ matchmiljö för truppspelare
som en del av klubbens låneprogram” knyts föreningen närmare AIK Fotbolls elitverksamhet och blir
sannolikt därmed mer välkänd och ännu tydligare förknippad med AIK Fotboll som klubb än vad den
hittills har varit. Föreningen kommer i mångt och mycket uppfattas vara synonymt med AIK Fotboll
och vad AIK är.

Detta är bra, men här menar vi att den nya föreningens namn inte samspelar så bra med vad
Allmänna Idrottsklubben i grunden står för. Senast vid årsmötet 2019 yrkade AIK Fotbolls styrelse för
ett avslag för motionen ”AIK Stockholm som officiellt namn” med samma motivering som vi lyfter fram
i den här motionen. Vi tycker att det var rätt beslut och att klubben bör fortsätta på samma linje, även
för vår nya talangförening. Vi har ingenting emot Solna, tvärtom älskar vi Solna och vi önskar att AIK
Fotboll får ännu bättre förutsättningar i kommunen framöver. Men vi anser att AIK inte i några officiella
sammanhang, och inte i någon av de idrotter som utövas i klubben, ska förenas med en stadsdel eller
geografiskt område i sitt föreningsnamn. Anledningen är att Allmänna Idrottsklubben, till skillnad från
vad som är fallet med våra största antagonister, ända sedan föreningen grundades är gränslös och
oberoende av stadsdel, kvarter och gator och öppen för alla.

Därför ska aldrig AIK som klubbnamn och i officiella sammanhang heller vara bundet till en viss plats,
gata, kvarter eller stadsdel. Vi förstår att detta inte är avsikten med namnvalet AIK Solna FK, men det
skickar ofrånkomligen sådana signaler som förminskar vad som är unikt med vår klubb. Vi har heller
ingenting emot en stark lokal förankring i specifika delar av stockholmsområdet men vi vill att AIK
även fortsättningsvis ska upplevas lika inbjudande och öppet för idrottare såväl som
idrottsintresserade som hör hemma i andra delar av Stockholm. Det är det som gör att ”vi är överallt”
”från Kungahuset till förorten”, eller att vår identitet och historia finns såväl i hjärtat av Norrmalm som i
förorterna längs med blå linjen, på Stockholms stadion eller på Johanneshovs is. AIK har aldrig varit
ett stadsdels- eller kvarterslag och kommer förhoppningsvis aldrig heller att bli det heller. I och med att
detta är en grundläggande del av vår identitet som klubb är vi också den enda av
Stockholmsklubbarna som på allvar kan kalla oss för hela stadens klubb och stolthet, oavsett om vi
för stunden spelar på en fotbollsplan i Arenastaden, i Råsunda, vid Gullmarsplan eller på Östermalm.

Motionärerna vill med denna motion att årsmötet ger styrelsen för AIK Fotboll och klubbens
ledning i uppdrag att anta ett nytt namn för vår nya talangförening och som är antagen senast
till AIK Fotbolls nästa årsmöte. Det nya föreningsnamnet ska inte innehålla namn på någon
stadsdel eller geografiskt område. Om AIK Fotboll inte själva kan fatta beslut och genomföra
namnbytet så ska AIK Fotboll verka för att det nya föreningsnamnet antas av styrelsen i AIK
Solna FK senast till AIK Fotbolls nästa årsmöte.

Avslutningsvis skickar vi också med ett par förslag på nya föreningsnamn till styrelsen; AIK Utveckling
FK, AIK Framtid FK, AIK Talang FK, eller varför inte AIK Talangförening FK.
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