MOTION
Grundande av en ny sektion inom Allmänna Idrottsklubben, Boxning
Vi skriver denna motion med syftet att utöka vår klubb med ytterligare en sektion, nämligen AIKboxning. Allmänna Idrottsklubben är, som namnet avslöjar, en klubb för många olika idrotter och bör
således ständigt ha ambitionen att växa i den grad det finns förutsättningar för fler sektioner. Målet
med den nya sektionen, Boxning, är att främst ta tillvara det intresse, som vi vet finns bland
medlemmarna, för sporten och dess värdegrunder. Boxning har och kommer alltid ha, likt andra
idrotter, en samhällsnyttig effekt, både hälsomässigt men i synnerhet vad gäller att hålla ungdomar
och vuxna på rätt spår i livet. Det är ingen hemlighet att boxning i flera fall lockar till sig en viss typ av
utövare som behöver struktur i livet samt möjligheten att genom boxningen få utlopp för sina
problem för ett lugnare liv i vardagen. Vi vill fylla ett tomrum, en längtan och förhoppning finns bland
många av AIK:s medlemmar att en dag få utöva sin sport under AIK:s flagg.
Vi anser att boxning bör utövas i enlighet med AIK-stilen, där en sundare och bättre levnad med
idrotten ligger som grund och det samhällsansvar som all föreningsidrott tar. AIK-Boxning ska inom
sin tid, vara ett komplement för AIK:s ungdomsakademi under uppehållstider, där killar och tjejer i
alla åldrar kan komma och uppleva den bästa träningen i världen. Genom denna sektion önskar vi
öka våra medlemmars motivation, intresse och inflytande i boxning samt att ge ännu fler idrottare
möjlighet att ansluta till AIK-familjen. Vår främsta uppgift ska vara att ge alla typer av människor
möjlighet att utöva sporten på den nivå som passar dem samt att i förlängning fostra ännu fler
elitidrottare inom Allmänna Idrottsklubbens ramar.
Vi har väldigt många medlemmar i vår klubb som skulle kunna bidra med otroligt mycket för att få
AIK Boxning att växa. En ledarstab med otroligt duktiga tränare och utövare i elitnivå är redo.
Gällande lokalen där sporten ska utövas finns det ett par alternativ att välja emellan och kommer
inom kort, senast September 2014, vara fastställt .
1. Föreningen startas som Ideell förening.
2. Ekonomiska planen redo, inkl. för dom 2 kommande åren.
3. Utövare i alla kön, åldrar och viktklasser.
4. Avtal med sponsorer.
5. Ledar/Tränarutveckling.
6. Material för renovering, träning, inkl. varor till AIK-Boxning Shop skall inskaffas.
7. Marknadsföring via sociala medier, samt olika kampanj inom AIK-Alliansen.
Med denna motion vill vi upplysa samtliga medlemmar hur viktigt det är att utöka klubben med
populära sektioner och med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar vi på att årsmötet 2014
beslutar att AIK får en boxningssektion med en första styrelse i enlighet med motionen.
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