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PROGRAM
17.00 Registrering öppnar
18.00 Uppvärmning
- Utdelning av utmärkelser
- Intervjuer med sportcheferna Björn Wesström och
Daniel Rudslätt. Dessutom en presentation av AIK Ishockeys
nygamle tränare Peter Gradin tillsammans med kollegan
Thomas Fröberg
18.30 Årsmötet startar
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DAGORDNING
1.
Mötets öppnande
2.
Justering av röstlängd
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande
4.
Val av
		a) ordförande
		b) sekreterare
5.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6.
Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall
koncernredovisning samt årsberättelse för sektionerna
7.
Rapport från specialidrottsföreningar och i förekommande fall bolagiserade verksamheter
8.
Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
10.
Fråga om ansvarsfrihet för HS för den tid revisionen avser
11.
Fastställande av arvode för revisorerna
12.
Fastställande av årsavgift för 2015
13.
Förslag som väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem
senast 1 juni 2014:
a) AIK Boxning
b) AIK Tennis
c) AIK Lacrosse
d) Motion om stadgejustering
e) Bildande av egen förening (AIK Golf)
14.
Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget
15.
Val av;
a) ordförande i HS för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i HS för en tid av två år (samt
eventuella fyllnadsval)
c) halva antalet ledamöter i respektive sektionsstyrelse för en tid av två år (samt eventuella
fyllnadsval)
d) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år
e) ordförande i förtroenderådet för en tid av ett år
f) tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande) för en tid av ett år
16.
Övriga frågor
17.
Mötets avslutande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/14
Formalia
Ledamöter:
Lars Rekke, ordförande
Mats Gustavsson, vice ordförande
Helena Roxtorp, sekreterare
Andres Muld, kassör

- Stödja den idrottsliga verksamheten inom AIK-familjen
- Hålla ihop AIK-familjen

Utveckla medlemskapet i AIK

AIK har för närvarande drygt 18 000 medlemmar.
Antalet medlemmar har ökat tack vare en mer aktiv
värvning i samband med matcher och information om
Övriga ledamöter:
dess förmåner som publicerats på sociala medier. Att
Mona Enander
överskottet går tillbaka till våra sektioner/föreningar
Andreas Jansson
har ökat intresset och förståelsen för medlemskap.  
Lotta Lindholm
Förmåner som medlemmar erbjuds är bland annat
Leif Rylander (avliden under året)
Hans Arvidsson (lämnade styrelsen i samband med en tioprocentig rabatt på samtliga produkter i AIKshopen samt förtur vid köp av biljetter till attraktiva
årsmötet september 2013)
Tommy Lindqvist (invald i styrelsen i samband med matcher i fotboll och ishockey.
I arbetet med att rekrytera fler medlemmar erbjuds
årsmötet september 2013)
medlemsföreningar och sektioner del av medlemsavgiften från nyrekryterade medlemmar (första året).
Representation
Nils-Olof Zethrin har representerat klubben i Stock- När det gäller seniormedlemmar erbjuds dessutom
en trestegsmodell med kickback under tre år. Incitaholms-Alliansens arbetsgrupp för supporterfrågor.
ment gäller nyrekryterade seniormedlemmar enligt
följande:
Möten:
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten.

Seniorer 400 kr år 1, 300 kr år 2, 200 kr år 3
Juniorer 100 kr
Ekonomi
Gnagismedlem 50 kr
Arbetet med att stärka ekonomin fortsätter och har
Familjer 400 kr
även detta verksamhetsår resulterat i fortsatt positiStändig medlem 400 kr
va siffror. Huvuddelen av denna minskning hänför sig
till personalkostnader.
* Årets resultat på + 1,7 mkr innebär att det egna Vårda och utveckla varumärket
negativa kapitalet på – 2,5 mkr kan reduceras med Styrelsen har intensifierat arbetet med att skydda
AIK:s varumärke mot företag eller privatpersoner
motsvarande belopp till – 0,8 mkr.
AIK införde kalenderår gällande medlemskap med som olovligen använder sig av AIK:s varumärke i kommersiellt syfte. Styrelsen har under gångna verksamstart från och med 2014-01-01.
hetsåret samverkat med AIK Fotboll, AIK Ishockey
samt främst AIK Merchandise för att åtgärda detta.
Verksamheten
Styrelsen i AIK har identifierat fyra huvuduppgifter I ett antal fall har detta lett till att AIK numera får del
av de intäkter som detta genererar. I andra fall har
för sin verksamhet:
den olovliga verksamheten tvingats till upphörande.
- Utveckla medlemskapet i AIK
Vi har förstått att det finns ett stort intresse och en- Vårda och utveckla varumärket
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/14
gagemang hos våra många medlemmar att hjälpa till dagen för transport från bandy på Spånga IP
i dessa frågor.
till Globen och SHL-mötet mellan AIK-Leksand.
Hemsidan aik.se har ändrat utseende till en mer modern version av den ursprungliga som lanserades 1995 Hålla ihop AIK-familjen
innehållande sociala medier som Facebook och twitter. Under verksamhetsåret har förhandlingar om villkoren för AIK Merchandise genomförts mellan AIK och
Stödja den idrottsliga
AIK Fotboll AB.
verksamheten inom AIK-familjen Styrelsen i AIK samlar årligen samtliga ordföranden
AIK har under gångna verksamhetsår beslutat om i AIK-föreningar/idrotts AB och sektioner till ett eller
flera bidrag till våra föreningar/sektioner och teck- två möten för att diskutera och informera om AIK-genande av konvertibla aktier i AIK Ishockeys nyemis- mensamma frågor. Frågor som tagits upp under året
sion med en sammanställning enligt nedan. Utöver har varit bl a stadgefrågor, värderingar, varumärkedessa bidrag och investeringar har AIK sedan tidigare sutveckling och gemensamt förhållningssätt i aktuelåtagit sig ett borgenslån på 500 000 till AIK Ishockey la frågor.
tillsammans med den fristående ekonomiska föreningen ”Den Svarta Massan”. AIK har dessutom sedan
tidigare beviljat AIK Innebandy ett lån på 125 000
kronor.
* AIK Ishockey, tecknad emission
411 000 kronor
* AIK Fotboll, dam träningsläger
160 000 kronor
* AIK Bandy
100 000 kronor
* AIK Bowling, dam
  
15 000 kronor
* AIK Friidrott   
30 300 kronor
(testutrustning som även används av AIK Ungdomsfotboll)
Dessutom har en supporterorganisation, ”Black Ladies”, med inriktning på damidrott erhållit startbidrag
om 15 000 kronor.
AIK var medarrangörer i samband med ett supporterseminarium som arrangerades i mitten av mars
månad. Representanter från AIK HS informerade
supportrar från AIK-familjen, övriga Sverige och England samt inbjudna journalister från kvällstidningar
och övrig media om medlemsfrågor och hur AIK HS
arbetar.
AIK HS var även representerat på ”Black Ladies Afton”
och informerade om hur huvudstyrelsen arbetar.
AIK HS sponsrade en supporterbuss på annan-

Styrelsen har också tagit initiativ till AIK-gemensamma möten med Solna Stad för överläggningar om
idrottsanläggningar och andra för AIK viktiga idrottsfrågor.
Styrelsen bjöd in hedersledamöter, hedersmedlemmar, förtroendevalda och anställda till ”Svart Afton”
den 13 februari.
AIK:s födelsedag firades på nyöppnade Wienercafeet
på Biblioteksgatan 8 (Norrmalm) med AIK-bakelse
samt kransnedläggning på grundaren Isidor Behrens
grav.

Kansli/Personal
Kansliet består av kanslichefen Jonas von Kjerrulf
samt medlemsansvarige Göran Brandt. Kansliets
huvuduppgift är att bistå styrelsen i dess arbete med att stärka medlemsnyttan och utveckla medlemskapet, att ansvara för klubbgemensam
information, att stärka AIK:s varumärke samt att ta
ansvar för AIK-gemensamma frågor. De administrativa funktioner som tidigare utförts av kansliet
har övergått till AIK Fotboll respektive AIK Ishockey.
Solna i augusti 2014
ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN

5

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBENS ÅRSMÖTE

REVISIONSBERÄTTELSE 2013/14
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REVISIONSBERÄTTELSE 2013/14
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RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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MOTIONER
• AIK Boxning
- se separat handling

• AIK Tennis
- se separat handling

• AIK Lacrosse
- se separat handling

• Motion om stadgejustering
- se separat handling

• Bildande av egen förening: AIK Golf
- AIK Golf som är en sektion har för avsikt att bilda en egen förening.
Huvudstyrelsen föreslår att AIK Golf blir en egen specialidrottsförening inom AIK.
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VERKSAMHETSPLAN 2014/2015
HS har antagit följande verksamhetsidé:
AIK ska:
- utveckla medlemskapet i AIK
- vårda och utveckla varumärket
- stödja den idrottsliga verksamheten
- hålla ihop ”AIK-familjen”
Under verksamhetsåret avser HS, inom ramen för en fortsatt ekonomisk effektivitet,
att arbeta efter följande verksamhetsplan:

Utveckla medlemskapet i AIK
- vidareutveckla medlemsregistret
- i samarbete med idrotterna förstärka värdet av medlemskapet
- fortsatta rekryteringskampanjer för fler medlemmar

Vårda och utveckla varumärket
- utveckla intäktsmöjligheter på basis av varumärket
- bevaka och åtgärda varumärkesintrång

Stödja den idrottsliga verksamheten
- i samverkan med specialidrottsföreningarna och bolagen använda  en del av intäkterna för speciella insatser
till idrotterna.

Hålla ihop ”AIK-familjen”
- samverka med föreningarna och bolagen kring AIK-gemensamma frågor rörande t.ex. varumärkesfrågor,
värderingar, relationer till stat och kommun
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BUDGET FÖR VERSAMHETSÅRET 2014/15
Intäkter						4 600 tkr
Utgifter						2 600 tkr
Resultat						2 000 tkr
Stöd till sektioner/föreningar		

1 000 - 2 000 tkr

15

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBENS ÅRSMÖTE

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordförande
Andres Muld

nyval, 1 år

Ledamöter
Tommy Lindqvist
Jonny Jergander
Olov Lindqvist
Göran Cederwall
Lars Rekke
Lotta Lindholm
Mats Gustavsson
Mona Enander

omval, 2 år
nyval, 2 år
nyval, 2 år
nyval, 2 år
fyllnadsval, 1 år
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015

Revisorer
Pia Holmström
Kurt Hammarström

omval, 1 år
omval, 1 år

Revisorssuppleant:
Mazars SET AB
Peter Johansson

nyval, 1 år
nyval, 1 år

Ordförande i förtroenderådet:
Lennart Krook

Solna den 2014-08-25
Valberedningen
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUVUDSTYRELSEN
- presentation av kandidaterna

Göran U. Cederwall
46 år från Lidingö.  Hustru & tre barn.
Jag jobbar till vardags som Finanschef för IT verksamheten på Linde AG med säte i Munchen.  Jag har arbetat
i USA mellan 1993-2006 inom finans och ekonomi med varierade ansvarsområden för både små och stora
företag.
Jag vill tillföra styrelsen ytterligare förenings och ekonomikompetens för att se till att AIK står väl rustat
ekonomiskt inför kommande år.
På fritiden är jag hjälpledare för mina sönernas olika aktiviteter.  Jag spelar golf samt föreläser på Handelshögskolan. Familjeårskort på Friends.
Största AIK-minnen på plats: Mitt första fotbollsderby 1975 inför 40,000 på Råsunda; Hockeyguld mot
Djurgården 1984; Fotbollsguld 1992 & 1998 samt 100-års firandet på Berns.

Olov Lindqvist
Jag är 56 år gammal, född och uppväxt norr om Stockholm, i Rosersberg, (Sigtuna kommun). Jag flyttade till
Södertälje 1989, men bor sedan maj 2009 i Stockholm, på Norrmalm.
Jag blev AIK:are när jag var ungefär 12 år ung och jag är medlem i klubben sedan 1980. Sedan 2005 har jag
innehaft olika förtroendeuppdrag inom AIK Innebandyförening och AIK Innebandy AB och har bl.a. varit både
föreningens och bolagets ordförande. För närvarande är jag vice ordförande i föreningen och bolaget.
Jag har varit anställd i Botkyrka kommun sedan 1989, där jag har innehavt olika befattningar inom ekonomi
och administration. Under den här tiden har jag också varit tjänstledig vid två lite längre tidsperioder. Mellan
1995 till 1998 tjänstgjorde jag som politisk sekreterare för Folkpartiet i Södertälje och mellan 2006-2010 var
jag tjänstledig på heltid för politiska uppdrag inom landstinget. Jag var då bl.a. ordförande i en sjukvårdsstyrelse. Sedan november 2010 är jag åter i Botkyrka kommun, nu som utredare på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.
Jag är gift med Agneta sedan 1993. Vi har inga gemensamma barn, men hon har en son i ett tidigare
äktenskap. Han har i sin tur två barn, som alltså är våra kära barnbarn.
Förutom idrott tycker jag väldigt mycket om politik, musik, film och teater. Jag kandiderar för Folkpartiet
i valet till landstingsfullmäktige, jag och Agneta har ett fast abonnemang i Berwaldhallen och jag föredrar
det mesta inom svensk popmusik. Jag har också figurerat som statist och skådespelare i en del spel- och
reklamfilmer.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUVUDSTYRELSEN
Jonny Jergander
49 år. Gift med Malin. Två tonårssöner.
Född och uppvuxen i Stockholm. Bor sen 20 år tillbaka i Nacka.
Har ett mycket stort AIK-hjärta och är stolt klubbmedlem.
Arbetar till vardags som VD och verksamhetsansvarig på Kulturdirekt.
Kulturdirekt samlar hela Stockholmregionens fria kulturliv under en och samma portal och ger genom
exempelvis gemensam annonsering samt ett eget bemannat informationscenter tillgång till en unik
marknadsföringskanal.
Brinner för demokratifrågor och är via olika uppdrag från bl a Stockholm Stad, Landstinget och Länsstyrelsen
mycket involverad i frågor rörande ALLA barn och ungas rätt till kultur.
Min yrkesmässiga karriär handlar mycket om upplevelseorienterade verksamheter men jag har också samlat
på mig relevanta insikter från föreningslivet.
Bland tidigare arbeten och kan nämnas:
- VD, Astoria Cinemas
- Biografansvarig, SF-Bio bl a Filmstaden Sergel
- Marknadsdirektör, Sony Music
- Varuhuschef, Åhléns internethandel
- VD, Skivakademien
Förtroendeuppdrag i urval:
- Valberedning, SITE
- Ordförande Nacka Riksteaterförening
- Sammankallade Nacka medborgarepanel
- Valberedning Scenpass Stockholm
Övrigt:
- Gyminstruktör, Friskis & Svettis
- Engagerad i demokratifrågor och försöker via blockobundna Nackalistan ta plats i Kultur- och fritidsnämnden (i Nacka).
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NEDANSTÅENDE KAMRATER HAR LÄMNAT OSS
FÖR ALLTID
Tord Johansson - 2013 (1942)
Jan Andersson - 2013 (1969)
Lennart Eriksson - 2013 (1984)
Magnus Lönnberg - 2013 (1987)
Roland Nordlund - 20130713 (1967)
Carl-Göran Risberg - 20130802 (1971)
Arne Buskas - 20131028 (1964)
Stig Wärdig - 20131209 (1959)
Bernt Andersson - 2014 (1976)
Björn Henrik Hjelte - 2014 (1980)
Ragnar Nilsson - 2014 (1976)
Lennart Petterson - 2014 (1972)
Pentti Kortteinen - 2014 (1981)
Erik Rosell - 2014 (19650401)
Kenneth Johnson - 2014 (1982)
Roland Jonsson - 20140115 (1986)
Mikael Wadström - 20140119 (1978)
Carl Wilhelmsson - 201402 (1977)
Ulla Carlgren - 20140227 (1975)
Leif Rylander - 20140303 (1990)
Ordförande Bandy, ledamot i Huvudstyrelsen
Sten Åke Walltin - 20140308 (1958)
Ernst Brisling - 20140322 (1988)
Sven R Hedlund - 20140401 (1987)
Hans Å Lewin - 20140523 (1971)
Lennart Godén - 20140523 (1981)
Sven Eng - 20140524 (1987)
Hans Åke Löfsved - 20140623 (1980)
Hans Larsson - 20140717 (1962)
Lennart K-E Stockman - 20140718 (1977)
Lars-Erik Westin – 20140825 (1961)

Parentes anger inträdesår.
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