
Motion 1 – Motion gällande namnbyte på AIK Solna FK (1) 

Svar: AIK FF:s styrelse har inga principiella åsikter kring att talangföreningen AIK Solna FK ska behålla 

sitt nuvarande namn. Däremot är motionen skriven med ett yrkande som inte ligger inom ramen för 

AIK FF:s årsmöte att fatta beslut om. AIK Solna FK är en fristående förening med egna stadgar, egen 

styrelse, eget årsmöte och en egen medlemsmatrikel. Därför kan inte årsmöte i AIK FF bestämma om 

namnändring i en separat förening. Oavsett detta kommer AIK FF:s styrelse verka för att AIK Solna 

FK:s styrelse är lyhörda för de önskemål som AIK FF:s medlemmar har kring namnändring av den 

förening vars syfte är att stödja AIK FF:s verksamhet och som tillåts bära AIK i sitt eget namn.  

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.  

 

Motion 2 – Motion gällande namnbyte på AIK Solna FK (2) 

Svar: AIK FF:s styrelse har inga principiella åsikter kring att talangföreningen AIK Solna FK ska behålla 

sitt nuvarande namn. Då yrkandet är beskrivet som att AIK FF ska verka för ett namnbyte ska ske av 

den fristående föreningen AIK Solna FK senast till nästa årsmöte i AIK FF ser vi heller inga hinder för 

att verkställa motionärernas ambition och syfte. Viktigt att förstå att AIK Solna FK är en fristående 

förening med egna stadgar, egen styrelse, eget årsmöte och en egen medlemsmatrikel. Men då 

föreningens syfte är att stödja AIK FF:s verksamhet, samt att föreningen givits tillåtelse att använda 

AIK i sitt namn, finns det goda skäl till att AIK Solna FK ska förhålla sig till de riktlinjer och principer 

som AIK FF:s medlemmar önskar.  

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. 

 

Motion 3 – Motion gällande tröjnummer 1 

Svar: Att AIK Fotbolls representationslags arrangemang engagerar uppskattas av AIK FF:s styrelse. Det 

är i mångt och mycket kring dessa matcher som klubbens kultur byggs och traditioner för framtida 

generationer skapas. Det är alltid en balans att värdera hur olika frågor kopplade till den sportsliga 

verksamheten eller arrangemangsverksamheten lämpligast hanteras – genom årsmötesbeslut eller av 

operativ tjänstemannaorganisation. Då AIK FF:s styrelse vare sig har en principiell åsikt i frågan eller 

kan värdera de konsekvenser som kommer sig av ett beslut enligt motionens yrkande anser styrelsen 

att frågan bäst lämpar sig för tjänstemannaorganisationen att avgöra i den riktning som blir bäst för 

AIK Fotboll som helhet.  

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 4 – Motion gällande absolut sittplats 

Svar: Tillgängligheten för AIK Fotbolls publik i samband med representationslagens hemmamatcher är 

högst relevant för att skapa båda trygga och säkra arrangemang samt säkerställa en god publiktillväxt. 

Arrangemangsfrågor är dock oftast komplexa då personliga yttringar kan ställas mot varandra och 

klubbens roll som arrangör behöver då se till arrangemanget som helhet snarare än till enskilda 

individers önskemål. Motionären yrkar på att införa en specifik sektion där publiken endast tillåts att 

sitta ner under matchen. AIK FF:s styrelse ser utmaningar med att upprätthålla detta ur ett logistiskt-, 

säkerhetsmässigt och ett kommunikativt perspektiv. De konsekvenser som detta beslut skulle få, där 

risk för exempelvis bristfällig information ska ställas mot för fotbollen uppskattade och högst normala 

känsloyttringar, är svåra att förutse. Vi rekommenderar därför att årsmötet inte bifaller motionen men 

kommer oavsett att ge i uppdrag till tjänstemannaorganisation att utreda hur tillgängligheten kan 

tillgodoses på ett bättre sätt utan att det påverkar övrig publiks känsloyttringar vid exempelvis mål, 

byten eller spelarhyllningar.  

Beträffande motionärens andra yrkande kring i vilken utsträckning matchbilder ska visas på 

storbildsskärmen anser AIK FF:s styrelse att det lämpligast hanteras av berörd arrangemangspersonal 

då det även här kan finnas konsekvenser som AIK FF:s styrelse inte anser sig fullständigt kunna 

överblicka. 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. 

 

 


