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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 2016 
13. Förslag som väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller   
      röstberättigad medlem senast 1 juni 2015: 
a) AIK-Heder 
b) Förslag till stadgeändring 
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 2014/2015

Formalia

Ledamöter:
Andres Muld, ordförande 
(vald i samband årsmötet i september)
Mats Gustavsson, vice ordförande
Olov Lindquist, sekreterare
Göran Cederwall, kassör

Övriga ledamöter:
Mona Enander
Jonny Jergander
Lotta Lindholm
Tommy Lindqvist
Lars Rekke (ordförande till och med 
årsmötet i september)

Möten:
Styrelsen har haft åtta protokollförda 
styrelsemöten.

Representation
Nils-Olof Zethrin har representerat 
klubben i Stockholms-Alliansens 
arbetsgrupp för supporterfrågor.

Ekonomi

Huvudföreningens ekonomi har stärkts 
ytterligare och tack vare fortsatt positiva 
siffror även detta verksamhetsår har AIK 
positivt eget kapital i kassan.

Huvuddelen av denna minskning hänför 
sig till personalkostnader men även 
lyckade medlemsvärvningar och andra 
affärsinriktade intäkter.

Årets resultat på + 1,0 mkr innebär att 
AIK nu har positivt eget kapital om + 0,2 
mkr.

Nya föreningar/sektioner
Under verksamhetsåret har ytterligare 
två idrotter välkomnats i AIK. Boxning 
röstades igenom i samband med årsmötet 
i september månad 2014 och basket blev 
ny förening och därmed den 11:e idrotten 
i AIK efter ett extra medlemsmöte 5 
mars 2015. Såväl AIK Boxningsförening 
och AIK Basketbollförening är egna 
föreningar.

Verksamheten

Styrelsen i AIK har fyra huvuduppgifter 
för sin verksamhet:
- Utveckla medlemskapet i AIK 
- Vårda och utveckla varumärket
- Stödja den idrottsliga verksamheten 
inom AIK-familjen
- Hålla ihop AIK-familjen 

Utveckla medlemskapet i AIK

AIK har för första gången passerat 
fantastiska 20 000 medlemmar.
Det stora antalet medlemmar har 
ökat tack vare en mer aktiv värvning i 
samband med kampanjer och matcher. 
Mer aktiv information om medlemskapets 
förmåner som publicerats på sociala 
medier har ökat intresset för att vara 
medlem och kunna påverka klubbens 
framtid. Att överskottet går tillbaka till 
våra sektioner/föreningar har också ökat 
intresset och förståelsen för medlemskap.  
Förmåner som medlemmar erbjuds är 
bland annat en tioprocentig rabatt på 
samtliga produkter i AIK-shopen samt 
förtur vid köp av biljetter till attraktiva 
matcher i fotboll och ishockey. Det har 
framförallt varit uppskattat i samband 
med stora fotbollsmatcher som derbyn.



I arbetet med att rekrytera fler 
medlemmar erbjuds föreningar och 
sektioner del av medlemsavgiften från 
nyrekryterade medlemmar (första 
året). När det gäller seniormedlemmar 
erbjuds dessutom en trestegsmodell med 
kickback under tre år. Incitament gäller 
nyrekryterade seniormedlemmar enligt 
följande:

Seniorer 400 kr år 1, 
300 kr år 2, 
200 kr år 3,
Juniorer 100 kr
Gnagismedlem 50 kr
Familjer 400 kr
Ständig medlem 400 kr

Vårda och utveckla varumärket

Styrelsens arbete med att skydda 
AIK:s varumärke mot företag eller 
privatpersoner som olovligen använder 
sig av AIK:s varumärke i kommersiellt 
syfte fortsätter framgångsrikt 
tillsammans med varumärkesjurister. 
AIK är också restriktivt med vilka som 
får använda varumärket i kommersiellt 
syfte. Styrelsen har även gångna 
verksamhetsåret fortsatt samverkat med 
AIK Fotboll, AIK Ishockey samt främst 
AIK Merchandise för att åtgärda detta. 
I ett antal fall har detta lett till att AIK 
numera får del av de intäkter som detta 
genererar. I andra fall har den olovliga 
verksamheten tvingats till upphörande. Vi 
har förstått att det finns ett stort intresse 
och engagemang hos våra många 
medlemmar att hjälpa till i dessa frågor.
Vi har fortsatt utvecklandet av hemsidan 
aik.se där även Facebook, twitter samt 
rörligt bildmaterial från AIK Play kan 
följas.

 

Stödja den idrottsliga 
verksamheten inom AIK-
familjen

AIK har under gångna verksamhetsår 
beslutat om flera bidrag till våra 
föreningar/sektioner och miljonlån till 
AIK Ishockey i dess ekonomsikt utsatta 
position. Utöver detta lån har AIK sedan 
tidigare åtagit sig ett borgenslån på 500 
000 till AIK Ishockey tillsammans med 
den fristående ekonomiska föreningen 
”Den Svarta Massan”. AIK har dessutom 
sedan tidigare beviljat AIK Innebandy ett 
lån på 125 000 kronor. Frånsett nämnda 
lån har följande bidrag lämnats till våra 
föreningar/sektioner under gångna 
verksamhetsår: 

* AIK Ishockey, lån     1 000 000 kronor
* AIK Innebandy   250 000 kronor
* AIK Bandy   150 000 kronor
* AIK Fotboll, dam  100 000 kronor
* AIK Boxning   100 000 kronor
* AIK Handboll   100 000 kronor
* AIK Friidrott     50 000 kronor

Dessutom tog AIK tillsammans med 
AIK Merchandise kostnaden för 
supporterorganisationen ”Black Ladies” 
utskick inför damfotbollens premiär för 
att öka intresset för damidrott i allmänhet 
och damfotboll i synnerhet i detta fall.

Hålla ihop AIK-familjen

Styrelsen har tagit ett stort ansvar att 
stötta våra sektioner och föreningar 
ekonomiskt i samband med akuta och 
utsatta situationer. AIK agerar som en 
huvudförening skall genom att även 
medla i situationer med olika 
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förvaltningsberättelse 2014/2015



uppfattningar; såsom i avtalsskrivningar, 
kontakter med leverantörer med mera.  
Under verksamhetsåret har AIK och AIK 
Fotboll AB kommit överens om villkoren 
för AIK Merchandise.

Styrelsen i AIK samlar årligen samtliga 
ordföranden i AIK-föreningar/idrotts AB 
och sektioner till ett eller två möten för 
att diskutera och informera om AIK-
gemensamma frågor. Frågor som tagits 
upp under året har varit bl a stadgefrågor, 
värderingar, varumärkesutveckling och 
gemensamt förhållningssätt i aktuella 
frågor. 

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 124:e födelsedag firades på 
Wienercafeet på Biblioteksgatan 8 
(Norrmalm) med för dagen speciellt 
framtagen AIK-bakelse följt av 
kransnedläggning på grundaren Isidor 
Behrens grav och det allsvenska 
hockeymötet mellan AIK-Karlskrona.

Kansli/Personal

Kansliet består av kanslichefen Jonas 
von Kjerrulf samt medlemsansvarige 
Tobias Purkin. 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 juni 2015

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN 
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förvaltningsberättelse 2014/2015



revisionsberättelse 2014/2015
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resultaträkning
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Balansräkning
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Tilläggsupplysningar
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Tilläggsupplysningar
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Tilläggsupplysningar
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Fastställande av årsavgift för 2016

Angående medlemsavgifter

Oförändrade avgifter exklusive ständigt medlemskap som höjs från 4000 kronor till 
5000 kronor.
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Motioner

Solna den 1 juni 2015

Motion till nästkommande årsmöte (extra eller ordinarie) i Allmänna 
Idrottsklubben, AIK.

Undertecknad har i kretsar bland AIK-are under en längre tid varit bekant med 
begreppet ”AIK-heder”. Det har länge varit ett sätt bland AIK-are att tydliggöra att det 
man säger är sant.

Denna hederskodex föreslår nu undertecknad skall tas upp i AIK med samtliga 
underliggande sektioner och föreningar som ett högtidligt sätt för nya ledamöter i 
samtliga styrelser att bli insvurna på, innan deras uppdrag påbörjas.

Förutom att ovanstående faktiskt manifesterar för nya ledamöter vad vi står för, tror 
undertecknad att det betyder mycket för AIK:s medlemmar att man vet att samtliga 
valda faktiskt har svurit eden. En symbolhandling helt enkelt, som jag förutsätter 
samtliga valda ställer upp på.

Styrelsens medlemmar har att följa den insvurna eden i samtliga lägen. Skulle 
ledamot inte följa eden kan styrelsen pröva ledamotens lämplighet att kvarstå i 
styrelsen med eden som grund. Det blir således lättare för styrelsen att vid behov 
avsätta ledamot som inte följer regler/eden. I kontrast mot dagens många oskrivna 
regler kommer det bli en förbättring. Åtminstone är det min förhoppning.

Ovanstående motion kommer att kompletteras med förslag till hur eden skall skrivas. 
Ett förslag finns klart, men undertecknad vill i möte med AIK:s ordförande gå igenom 
texten innan den publiceras.

Jag ber årsmötet att vitsorda motionen med tillhörande förslag till text.

Med vänliga hälsningar

Jonas Galotta

Ständig medlem i AIK
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svar på motion

Motion från Jonas Galotta

Styrelsens svar på motionen:

Styrelsen uppfattar motionen som ett principförslag till behovet av att ställa krav på 
ledamöter i AIK:s olika styrelser. Motionären har dock inte redovisat några konkreta 
förslag på vilka regler som ska gälla. 

Styrelsen delar uppfattning att det ska finnas ett regelverk för samtliga nya ledamöter 
i AIK:s olika styrelser. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att valberedningen 
tar fram ett dokument med förslag på vilka regler som ska gälla för samtliga nya 
styrelseledamöter.

Styrelsen beslutsförslag:
att motionen härmed anses besvarad
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Förslag FRÅN STYRELSEN

Förslag till stadgeändring i stadga § 1

På årsmötet 2014 fanns en motion med rubriken ”AIK är en opolitisk förening”. 
Motionen innebar ett förslag till stadgeändring, som inte fick tillräckligt stöd på 
årsmötet.

I diskussion kring motionen så anförde styrelsens representanter att någon form 
av klausul som innebär att andemeningen i motionen tas med i en framtida 
stadgeändring skulle kunna vara tänkbar. 

Styrelsen föreslår därför att följande tas med i stadgarna innan § 1 och innan stycket 
som inleds med ”AIK har som ändamål….”

En liknande klausul finns för övrigt t.ex. i Svenska Fotbollförbundets och Svenska 
Innebandyförbundets stadgar. 

”AIK är en politisk och religiöst oberoende ideell organisation som tar avstånd från 
rasism och varje annan form av diskriminering.”
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Verksamhetsplan 2015/2016

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 förspeciella 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 Verksamhetsåret 2015/2016

Intäkter    4 900 tkr

Utgifter    3 200 tkr

Resultat    1 700 tkr
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen

Valberedningens förslag till årsmöte i AIK 2015-09-16

Vid årsmötet 2014 valdes Per Wahrolén, Daniel Torbjörnsson och Marianne Bogle att 
utgöra valberedning i AIK. Per Wahrolén har fungerat som sammankallande.

Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och genomfört intervjuer med 
berörda funktionärer.

Sittande valberedning lämnar härmed sitt förslag till styrelsesammansättning och 
övriga val.

Ordförande    Andres Muld   omval, 1 år

Ledamöter    Lotta Lindholm   omval, 2 år
     Mats Gustavsson   omval, 2 år
     Anna Pierre   nyval, 2 år
     Mikaela Luthman   nyval, 2 år
     Tommy Lindqvist   vald till 2016
     Jonny Jergander   vald till 2016
     Olov Lindquist   vald till 2016
     Göran Cederwall   vald till 2016

Revisorer    Alexander Hagberg  nyval, 1 år
     Peter Johansson   nyval, 1 år

Revisorssuppleant  Ernst & Young   nyval, 1 år
     Sanna Tupala   nyval, 1 år

Ordförande i förtroenderådet Lennart Krook   omval, 1 år

Solna den 2015-08-29

Valberedningen (Per Wahrolén, Daniel Torbjörnsson och Marianne Bogle)
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen

Mikaela Luthman

Jag arbetar som läkare på Stockholms sjukhem med palliativ vård sedan drygt tio år 
tillbaka. Innan dess har jag arbetat på St Görans sjukhus och har även forskat. Jag är 
specialiserad inom invärtesmedicin och hematologi men arbetar idag som sagt med 
palliativ vård på Stockholms sjukhem.

Jag har också ett styrelseuppdrag i ett äldreboende för katoliker, Josephinahemmet i 
Blackeberg.

Mitt idrottsintresse har följt mig hela livet och genom min dotter väcktes mitt intresse 
för fotboll. Tack vare min yngste son blev det sedermera AIK för hela slanten. 2004, i 
halvtid i matchen mot Örgryte som slutgiltigt medförde nedflyttning i Superettan, gick 
min dotter och jag till AIK-shopen i Solna centrum och skaffade medlemskap i AIK. 
Jag går på i stort sett samtliga hemmamatcher i herrallsvenskan och har även ett 
stort intresse för friidrott.

Jag bor i Vasastan, ensam, men ofta används min lägenhet av barn på besök från 
Uppsala eller Lund, eller av de äldre barnen för att få jobba eller plugga i fred, och 
har ibland haft tillfälliga inneboende. Jag motionerar ganska flitigt, på sommaren 
simmar jag flera gånger i veckan, på vintern åker jag skidor i Karlberg om det finns 
snö, annars springer jag (innan jobbet), eller gympar på Friskis&Svettis. I jobbet har 
jag förmånen att kunna cykla till patienterna, vilket jag nästan alltid gör, året om 
(tjänstecykeln har dubbdäck).

presentation av kandidaterna
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen

Anna Pierre 

Anna Pierre, 34 år, boendes i AIK-stadsdelen Södermalm. Jobbar som Business 
Controller (verksamhetsstyrning och uppföljning) och Projektledare på ett av 
Nordens största service-företag. Jag har mångårig erfarenhet från både styrelse- 
och ledningsgrupparbete i jobbet och på fritiden. Har också varit en del av 
”medlemsgruppen” (som bildades på uppdrag av AIK HS). Jag tror mig kunna 
bidra med organisationskunskap och struktur, är effektiv, projektledarvan och har 
länge arbetat med att utveckla admin-, ekonomi- och budgetprocesser. Har en bred 
förankring bland AIKs supportrar och medlemmar. 

Hittade hem på Råsunda och har gått aktivt på AIKs matcher i snart 20 år. Vägen har 
gått från Norra, via trappa 7 på Råsunda och nu gäller Östra på hemmamatcherna 
och klacken på bortamatcherna. Hittas även ofta vid staketet på Skytteholm, 
kollandes damfotboll. Årskortsinnehavare till dam- och herrhockeyn. Försöker gå på 
övriga sektioners matcher då tiden räcker till. 

Är och kommer alltid att, i första hand, vara supporter. Identifierar mig med AIK 
som en klubb för alla och tycker att Föreningsdemokratin är bland det finaste vi har. 
Sitter just nu i styrelsen för Black Ladies, en supporterförening med fokus på AIKs 
damsektioner, och är 1 av 3 tjejer som driver podcasten ”Klackspark”, en podd som 
behandlar svensk fotboll (med fokus på sthlmslagen) ur ett supporterperspektiv.

presentation av kandidaterna
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förslag till styrelse

Nomineringar till styrelse för AIK Bowling 2015/16

Ordförande     Kenneth Lindberg  omval

Sekreterare    Nathalie Asklund  omval

Kassör     Hans Lönnerstam  omval

Ledamot     Malin Gref   omval
      Peter Wihlborg  omval

AIK Bowling
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förslag till styrelse

Nomineringar till styrelse för AIK Friidrottsektion 2015/16

Ordförande    Annika Engström  omval

Ledamöter    Anders Nyberg  omval
     George Saari  omval
     Teimor Mullazadeh omval
     Mattias Wikstrand nyval
     Tommy Bäckman  nyval
     Tewfik Delayah  nyval
     

AIK Friidrott



Memorial - Fidelis ad mortem

Alf Mattsson
Arne Stellmar

Bertil S L Svensson 
Björn Berg

Börje Eklund
Börje Holm

Börje Jansson
Carl-Erik Hagström
Christer Jenssen

Conny Grath
Elly Holmborg 
Folke Hamberg

Gun Nilsson
Gunborg Holmberg
Gunnar A Eriksson
Gösta Lindberger

Hans Eriksson
Horst Häupl

Håkan B M Ström
Håkan Bengt Manfred Ström

Håkan Lindholm
Jack Olsson
Julius Schein

Jörgen Ekengren
Karl Erik Fredrik Apelgren

Karl-Evert Malmberg
Kenneth Andersson

Kjell Franzén
Kjell Jederby
Lars Norgren
Lasse Rydh 

Lennart Lundström
Margareta Sjöberg

Mats Johansson
Mikael Lundgren

Nils Olsson
Rune Lundkvist
Simon Pagvall
Staffan Boman
Staffan Herlitz
Stig Andersson

Ulf Nilsson
Ville Eriksson

Yngve Andreasson
Åke Persson

Följande medlemmar har lämnat oss för alltid


