Basket – en av världens största sporter
- 60 000 utövare i Sverige.
- Näst största sport i Stockholm sett till utövarantal.
- Stockholm dominerar vad gäller utövare inom basketen.
- Ligger i tiden, storlag i Europa tar mark inom basketen för att stärka varumärket.
Stor utveckling i Sverige
- Väldigt stor ökning utövarmässigt sedan 2003, då Europamästerskapet för herrar spelades i
Sverige.
- Svenska spelare i NBA (Jonas Jerebko och Jeffrey Taylor).
Enkel att ta till sig
- Stor demografisk spridning.
- Billig att utöva, låg materialkostnad.

Ytterligare en förenande kraft i AIK-familjen
- Spelare och ledare ska fostras enligt AIK-stilen.
- Stimulerande och utvecklande miljö
Stockholmsförankring
- Spelare och ledare ska i första hand sökas från Stockholmsområdet för att skapa en stark
känsla för klubben.
Banbrytande
- Basketsveriges självklara ledare både på och av planen sett till sportsliga framgångar och
resultat, organisation och supporterkultur.
Europaspel inom 15 år
- Ett långsiktigt projekt med mål att både dam- och herrlag deltar i internationella turneringar.
Forts.

Forts.
AIK tar alltid fronten
- Allmänna Idrottsklubben ska alltid ha som målsättning att bli ledande på det man gör på både
senior- och ungdomsnivå. Detta gäller även i basketen.
Störst
- Störst medlemsantal, flest utövare och störst supporterbas.
Stockholms största öppna basketturnering:
- Turnering där kompisgäng från stadens alla delar, innerstad som förort, kan anmäla sig till
och göra upp om vilken stadsdel som är bäst i stan på basket.

FÖRKLARING AV BUDGET
Anmälningsavgift:
- 21 500 kr
Serieavgift:
- 7 500 kr
Lagavgift:
- 7 500 kr
Löner (beroende på sponsorintäkter):
- 246 000 kr / år (5000 kr netto + 1850 kr skatt * 4 * 9)
Hallkostnader:
- 93 450 kr (350kr/h * 6h * 40 veckor + Match - 9 * 3. Räknat på Solnahallen enbart. Löthallen alt.
100 kr/h)
Resekostnader:
30 000 kr (utgående från 2 bussresor + tåg till Uppsala
Övrigt (utrustning, bokföringstjänst, administration, oförutsedda kostnader etc):
- 100 000
KOSTNADER - ÅR 1 : 259 950 kr (+ 246 000 kr vid eventuella löner)

Skapa en solid organisation
-Söka personer med erfarenhet och kompetens för att driva klubben till framgång.
Hemvist
- AIK Basket ska spela där vi får bäst förutsättningar för att bedriva både senior- och
ungdomsverksamhet. Samtal med kommuner har inletts.
Grundande
- Våren 2015, den optimala tiden för uppstart för att kunna knyta till oss det slagkraftigaste laget
samt sponsorer.
Sponsorer/Marknadsföring
- Kontakt tas med redan befintliga sponsorer inom AIK-sfären, vi utökar även nätverket genom
sponsoravtal med andra företag. Hemsida skapas. Marknadsplan tas fram av marknadsansvarig
tillsammans med styrelsen.
Seriestart
- AIK gör sin start i division 2, hösten 2015.

