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17:00 Registrering öppnar
18:00 Uppvärmning
		
Utdelning av utmärkelser
		
Intervju med sportcheferna Björn Wesström och
		
Anders Gozzi samt tränarna Rikard Norling och Roger Melin
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 2017
13. Förslag som väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller 		
röstberättigad medlem senast 1 juni 2016:
a) Deltagande föreningsdemokrati
b) Valberedningens förslag till ledamöter
c) 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 2015/2016
Formalia

Verksamheten

Ledamöter:
Andres Muld, ordförande
(t.o.m. 2016-03-29)
Mats Gustavsson, vice ordförande
(t.o.m. 2016-04-06)
Tommy Lindqvist, vice ordförande
(fr.o.m. 2016-04-06)
Olov Lindquist, sekreterare
Göran Cederwall, kassör

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

Övriga ledamöter:
Jonny Jergander
Lotta Lindholm
Mikaela Luthman
Anna Pierre
Möten:
Styrelsen har haft åtta protokollförda
styrelsemöten.
Representation
Olov Lindquist och Mattias Grundström
har under verksamhetsåret representerat
klubben i Stockholmsalliansens styrelse.
Vår medlem Nils-Olof Zethrin har under
samma tid fungerat som alliansstyrelsens
ordförande.

Ekonomi
Huvudföreningens ekonomi är fortsatt
stark med god likviditet. Detta trots ett
minusresultat om cirka 1 mkr som är till
följd av de många bidrag som utgetts
av huvudföreningen för att stötta våra
idrotter samt nedskrivning av aktier i AIK
Ishockey AB om 0,8 mkr som tillsammans
påverkat årets resultat.

Utveckla medlemskapet i AIK
Vid årets utgång, det vill säga 31/12
2015, var AIK:s medlemsantal fantastiska
21 316 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:
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förvaltningsberättelse 2015/2016
Seniorer 		
			
			
Juniorer 		
Gnagismedlem
Familjer 		
Ständig medlem

400 kr år 1
300 kr år 2
200 kr år 3
100 kr
50 kr
400 kr
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 under det gångna
verksamhetsåret fortsatt sin samverkan
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. En egen flik under rubriken ”För
Evigt Trogen” har skapats på aik.se. Den
uppmärksammar och hyllar de fantastiska
människor som testamenterat stora
arv till AIK för att främja föreningens
utveckling. AIK är dessa evigt
tacksamma.

Stödja den idrottsliga
verksamheten inom AIKfamiljen
AIK har under gångna verksamhetsår
beslutat om flera bidrag och betydande
lån till våra föreningar/sektioner. AIK
Innebandy var i akut ekonomisk situation
och vände sig till AIK som beviljade ett
lån om 285 000:-. AIK har sedan tidigare
dessutom lånat AIK Ishockey 1Mkr
samt åtagit sig ett borgenslån på 500
000 till AIK Ishockey tillsammans med
den fristående ekonomiska föreningen
”Den Svarta Massan”. Det är tack vare
våra många medlemmar som AIK:s
ekonomi växer sig stark. Intäkterna av
medlemsintäkterna går därför tillbaka
till våra idrotter i form av bidrag och
lån. Under verksamhetsåret har följande
bidrag och lån utgetts till våra sektioner
och föreningar:
* AIK Bandy		
142 500 kronor
* AIK Basket		
155 000 kronor
* AIK Bowling		
140 000 kronor
* AIK Boxning		
50 000 kronor
* AIK Friidrott		
25 000 kronor
* AIK Golf			
120 000 kronor
* AIK Handboll 		
80 000 kronor
* AIK Innebandy 		
500 000 kronor
		
(ink lån 285 000 kronor)
* AIK Ishockey		
162 500 kronor
Totalt har AIK beviljat bidrag och lån med
beloppet 1 375 000 kronor under gångna
verksamhetsår.
Bidrag om ytterligare 125 000:- för att
markera jubileumsåret delades ut till
AIK:s dambandy samt damishockey för
deras prestationer som stärkt klubbens
varumärke. Dambandyn som vann
samtliga serie- och slutspelsmatcher
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förvaltningsberättelse 2015/2016
utom SM-finalen mot Kareby samt
damishockeyn som pressade slutgiltiga
svenska mästarna Luleå i semifinalen
erhöll 62 500:- vardera. Dessa summor
är inkluderade i ovan nämnda siffror.

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

Styrelsen i AIK samlar årligen samtliga
ordföranden i AIK-föreningar/idrotts AB
15/2 2016 fyllde Allmänna Idrottsklubben och sektioner till ett eller två möten för
att diskutera och informera om AIK125 år. Det firades med en
gemensamma frågor. Frågor som tagits
jubileumsmiddag dagen innan på Clarion
Hotel Sign, Norra Bantorget med över 200 upp under året har varit bl a stadgefrågor,
värderingar, varumärkesutveckling och
bjudna gäster i form av hedersledamöter
gemensamt förhållningssätt i aktuella
och hedersmedlemmar samt prominenta
frågor.
gäster och representanter för AIK:s

Hålla ihop AIK-familjen

elva idrotter. Artister var bland annat
Melodifestivalaktuelle Patrik Isaksson
samt Niklas Strömstedt som var med och
vakade in den fantastiska 125-åringen.
Firandet fortsatte på själva födelsedagen
med speciell AIK-bakelse på klassiska
Wienercaféet på Biblioteksgatan 8 följt
av traditionell kransnedläggning på
grundaren Isidor Behrens grav samt i
samband med ishockeymatchen AIKAsplöven HC på Johanneshovs isstadion.
Jubileumsåret har även firats med
utställning om klubbens fantastiska
historia i Solna bibliotek i Solna Centrum.
Evenemanget var så pass populärt att det
förlängdes med ytterligare en vecka och
uppmärksammades massmedialt.
I maj månad arrangerade AIK Friidrott
”Jubileumsloppet” som avlöpte i Solna
och blev en succé. Många deltagare och
en önskan om ett fortsatt årligt lopp för
AIK:s medlemmar och supportrar.
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

Styrelsen har också tagit initiativ till AIKgemensamma möten med Solna Stad för
överläggningar om idrottsanläggningar
och andra för AIK viktiga idrottsfrågor.

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 2016
ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN
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revisionsberättelse 2015/2016
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resultaträkning
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Balansräkning

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBENS ÅRSMÖTE 2016

Tilläggsupplysningar
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Tilläggsupplysningar
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Fastställande av årsavgift för 2017
Angående medlemsavgifter
Gnagismedlem (0-12)
Ungdom (13-24)
Vuxen (25-74) 		
Senior (75+) 		

100:250:500:250:-

oförändrad
nytt namn, höjning
nytt namn, oförändrad
ny kategori

Familj (max två vuxna) 600:oförändrad (men dock endast två vuxna)
Gnagisklubben ingår även i detta pris för barn som uppfyller ålderskriteriet
Ständig (10 x vuxen)

5000:-

oförändrad
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Motioner
Stockholm den 31 maj 2016									1/2
Motion till nästkommande årsmöte (extra eller ordinarie) i Allmänna
Idrottsklubben, AIK.
Motion om deltagande föreningsdemokrati
Bakgrund:
AIK har idag cirka 20000 medlemmar. Det kommer normalt som mest några hundra
medlemmar på föreningens Årsmöten. Några hundra medlemmar beslutar i
frågor som rör 20000. Problemet är att vår föreningsdemokrati inte är tillräckligt
inkluderande. Mycket har sagts om och många har kämpat för bevarandet av
51%-regeln, och vi bör jobba hårdare för att så många som möjligt verkligen är en
del av dessa 51%. Föreningen måste hitta nya former att engagera fler medlemmar.
Högre deltagande ger bredare förankring, bättre beslut och större mandat åt vald
styrelse. Vi anser att ett naturligt första steg är att underlätta för medlemmarna
att delta på Årsmöten. De tekniska hjälpmedlen finns, och det är dags att vi börjar
använda dessa. AIK är Nordens största klubb i antalet medlemmar och vi vill gärna se
oss som ledande på alla plan. Är det inte också rimligt då att vi fortsätter att
vara ledande i demokratifrågan? Undertecknande anser det. Vi föreslår därför att
Årsmötet idag röstar för att Årsmöten från och med nu skall direktsändas så att fler
medlemmar kan deltaga. Att öka tillgängligheten är ett naturligt första steg till att
även ge möjlighet att också rösta på distans.
Poängen är att utvecklingen har förändrat samhället så mycket att vår demokrati
utvecklar vi bäst på andra sätt än de som lades fast i stadgarna för över ett sekel
sedan.
Att införa e-röstning så att fler kan medverka i besluten på ett årsmöte, att införa fri
förslagsrätt där alla förslag som får X tusen supporters skall behandlas av styrelse är
två bra steg framåt. Det finns många fler nya metoder som utvecklar demokratin.
Tillsammans med ökade aktiviteter för förbund och klubbar på sociala media är det
här bättre vägar att utveckla demokratin och stärka folkrörelsen än att endast sträva
efter traditionella motioner till mötet.
Ett exempel på modern teknik för E-demokrati är VoteIT. VoteIT är ett system för
att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera,
lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som
en kombination av onlinemöte och fysiskt möte där deltagarna träffas och använder
VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är en i alla delar fri och öppen programvara
och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Ev. nyttjande av t.ex BankID för
säkerställande av behörighet.
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Motioner
Motionsställarnas förslag:									2/2
att Årsmötet beslutar att medlemmarna skall kunna följa kommande Årsmöten för
Huvudföreningen i direktsändning över Internet, ex. på teknisk lösning redovisad
ovan.
att Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till nästa Årsmöte för Huvudföreningen
införa de tekniska möjligheterna att samtidigt erbjuda medlemmarna möjligheten att
e-rösta, ex. på teknisk lösning redovisad ovan.
att Årsmötet beslutar att Huvudföreningen skall befrämja olika sektioner att dess
kommande Årsmöten sker i direktsändning över Internet, teknisk lösning redovisad
ovan.
att Årsmötet beslutar att Huvudföreningen skall befrämja olika sektioner att dess
kommande Årsmöten införa de tekniska möjligheterna att samtidigt erbjuda
medlemmarna möjligheten att e-rösta, teknisk lösning redovisad ovan.
Med vänliga hälsningar
Medlemmar: Jonas Malm, Robert Qvist, Seppo Wickman, Christer Nielsen & Mio
Lindstedt.
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svar på motion
Svar till motion om ”deltagande föreningsdemokrati”
Motionärerna önskar att intresset för huvudföreningens årsmöten skall öka
och har därför inkommit med förslag på lösningar för att uppnå ett större
årsmötesdeltagande. De förslag som nämns i motionen är direktsända årsmöten
via internet samt e-röstning. Huvudstyrelsen är positivt inställd till att öka
våra medlemmars engagemang och har i denna fråga varit i kontakt med
Riksidrottsförbundet (RF). De anser, liksom huvudstyrelsen, att det är bra om fler
medlemmar aktivt engagerar sig och att medlemmarna på så sätt påverkar de beslut
som ska fattas.
Huvudstyrelsen och RF anser dock att det alltid måste finnas en möjlighet att
diskutera och interagera i sakfrågor, något som inte är möjligt vid en eventuell
e-röstning. Det går inte att säkerställa att det är behörig person som röstar, trots
ett eventuellt användande av Bank-ID. Huvudstyrelsen anser att medlemmar skall
närvara fysiskt på våra årsmöten och skulle därför vilja se andra typer av lösningar
än motionärerna. Exempel på sådana skulle kunna vara att valberedningens förslag
publiceras på klubbens sociala medier, där också medlemmarnas synpunkter av de
nominerade kan inhämtas för underlag och beslut i samband med årsmötet.
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår huvudstyrelsen att årsmötet
ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som hittar och utformar lösningar
för ett större och mer aktivt deltagande bland våra medlemmar på årsmötena. I
sammanhanget ska även RF:s arbete följas om ökat intresse och närvaro i samband
med idrottsföreningarnas årsmöten.
Yrkande
Huvudstyrelsen föreslår att årsmötet anser motionen besvarad med det som
huvudstyrelsen anför
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Motioner
Solna den 1 juni 2016										1/3
Motion till nästkommande årsmöte (extra eller ordinarie) i Allmänna
Idrottsklubben, AIK.
Bakgrund
Under en lägre tid har det bland AIK:s medlemmar diskuterats hur den demokratiska
processen angående årsmöten och val av styrelseledamöter skall genomföras för att
passa alla och envar. Vår övertygelse är att denna motion kan förena synsättet på hur
medlemmars vilja att påverka styrelsesammansättningen ska ske i sann demokratisk
anda.
Det är inte bara i AIK:s huvudförening denna diskussion förs, utan även i de övriga
föreningar som lyder under världens vackraste klubbmärke.
Vi vill med denna motion ta processen framåt och låta medlemmarna styra AIK fullt
ut i fråga om val av styrelseledamöter. Samtliga medlemmar säger sig värna om den
demokratiska processen – så låt oss ta nästa steg i hur medlemmarna kan känna sig
än mer delaktiga i skeendet.
Vi har själva följt den debatt som råder gällande framtida e-röstning. Då det finns
säkerhetsluckor i detta system är det inget som kommer prövas i skrivande stund.
Den merkostnad som kan drabba AIK med ca 15-20.000 (medlemmar) x porto tror
motionärerna inte blir avgörande. Vi tror tvärt emot att det system vi föreslår kan
skapa fler medlemmar och således medlemsintäkter, då fler kan känna att de kan
påverka i större utsträckning.
Slutligen anser vi att Valberedningen kommer kunna dra stor nytta av detta system.
De vill vara lyhörda i fråga om feed-back från AIK:s medlemmar. Med detta nya
system får de klara indikationer på vad medlemmar anser om deras olika förslag till
styrelseplatser. Öppenhet och transparens blir helt plötsligt fullt möjligt i klubben.
De medlemmar som bor i andra delar av landet än huvudstaden kan nu känna att just
deras röst blir hörd på ett sätt som tidigare varit omöjligt.
Motionärerna tror att det blir ett ökat deltagande på årsmöten då fler personer känner
sig delaktiga i processen.
Motionärerna skickar likalydande motioner till klubbens fotbolls- och
ishockeyföreningar. Vi ser gärna att huvudföreningen fortplantar detta nya system i
övriga föreningar.
Vi ber årsmötet yrka bifall till motionen med tillhörande förslag till text. Vi
anser inte att det i dagsläget behövs en stadgeändring, men är öppna för
den diskussionen. Årsmötet kan således med enkel majoritet säkerställa att
arbetssättet antas med omedelbar verkan.
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Motioner
Motionen												2/3
En av Sveriges största stiftelser tillsänder sina medlemmar en valsedel med
Valberedningens förslag till ledamöter.
Valberedningen föreslår dubbelt så många kandidater mot vad styrelsen skall
innehålla.
Medlemmarna kryssar sedan i sina namn och skickar i god tid in sitt svar.
Valberedningen får på så sätt en god idé om vad medlemmarna tycker och tänker.
Styrelsekandidaterna får i valfritt antal ord på sig i utskicket på sig att manifestera
vad de står för och vad de kan bidra med som styrelseledamöter. Den som önskar kan
t ex öppna en egen hemsida för att vara så tydlig som denne vill vara.
Vi anser att ovanstående ska kompletteras med utrymme för egna förslag för
medlemmen att teckna ned och skicka in i samma handling.
Formuläret skall vara medlemmen tillhanda senast sex veckor före planerat årsmöte
och svarstiden bör sättas till två veckor. På så sätt har Valberedningen två veckor på
sig till sin deadline att publicera sitt förslag.
Vi vill att årsmötet väljer att låta medlemmarnas val bli tvingande för Valberedningen,
men i andra hand kan vi tänka oss att det skall ses som vägledande.
Rösträkning bör ske av externa part och siffrorna skall redovisas i samband med
Valberedningens förslag.
Årsmötet ska förbli föreningens högsta organ, så det är även fortsättningsvis
årsmötet som beslutar. Dock kan med detta nya arbetssätt medlemmarnas vilja
representeras på ett helt nytt sätt på årsmötet.
Bifogat finns exempel på hur systemet kan se ut i praktiken.
Med vänliga hälsningar
Bobo Sörensen & Jonas Galotta
Ständiga medlemmar i AIK
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Motioner
Valförfarande											3/3
AIK:s styrelse ska bestå av lägst 5 och högst 9 personer varav en är ordförande.
Du som är medlem får med posten en vallista med tolv kandidater med en kort
beskrivning av var och en. Kandidaterna är nominerade av valberedningen.
När du röstar kryssar du för den eller de kandidater du tycker är mest lämpliga.
Du får kryssa för maximalt 5 kandidater, kryssar du för fler, blir vallistan ogiltig. På
listan ska det även finnas 5 tomma rader med tillhörande kryssruta. Här kan du
nominera dina egna förslag till styrelsen. Namnet skall anges med fullständigt för och
efternamn och gärna medlemsnummer. Det är ett krav att den nominerade skall vara
medlem i AIK.
Även i det fall du lägger till egna förslag så får du endast kryssa för maximalt 5
kandidater.
Eventuella tillägg, överstrykningar eller kommentarer gör att vallistan blir ogiltig.
Vallistan sänder du in i det portofria svarskuvertet som bifogats vallistan.
Senast 1 månad innan årsmötet ska kuvertet ha postats.
Vad händer sedan?
Vallistorna sorteras och resultatet sammanställs och rösträknarna räknar hur många
röster var och en av kandidaterna har fått. Alla kandidater informeras skriftligen så
snart rösträkningen avslutats om de kommer att nomineras eller ej.
Innan dess ska resultatet presenteras på AIK:s hemsida senast 14 dagar innan
årsmötet. De fem kandidater som fått flest röster blir nominerade som ordinarie
styrelseledamoter på årsmötet. Valberedningen skall också nominera ordförande
utifrån dessa fem. Skulle en eller flera personer fått så pass många röster att de
tillhör de fem nominerade så skall en utförlig presentation av personen finnas
tillgänglig och presenteras i samband med publicering av listan på hemsidan.
Eftersom styrelsen kan bestå utav nio personer anstår det valberedningen fritt att
nominera ytterligare personer bland de kandidater som står på vallistan.
Valresultatet presenteras därefter på AIK årsmöte. Samtliga ovanstående kandidater
utgör valberedningens förslag. Medlemmar kan på ordinarie årsmöte lämna egna, ej
förhandsnominerade, förslag till ordinarie styrelseledamot och/eller
styrelseordförande.
Vallistorna samt valresultatet skall sparas på ett säkert sätt fram tom nästkommande
årsmöte året efter, detta för att medlemmarna skall kunna gå tillbaka och kräva en
omräkning samt kontrollera valresultat.

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBENS ÅRSMÖTE 2016

svar på motion
Förslag till svar till motion om ”valberedningens förslag till ledamöter”
Motionärerna vill öka medlemmarnas påverkan på styrelsesammansättning
genom att bistå valberedningen med egna förslag på tilltänkta ledamöter och/
eller att medlemmarna erhåller dubbelt antal alternativ av valberedningen så att
medlemmarna ska kunna kryssa i sina val.
Valberedningen har ett inspirerande och utmanande arbete, men det är mycket som
en valberedning ska tänka på. I våra stadgar står det i § 30 att valberedningen ska
beakta att ledamöterna som föreslås till olika funktioner besitter erforderlig förmåga
till det nödvändiga samarbetet mellan AIK, specialidrottsföreningarna och de idrotts
AB till vilka AIK upplåtit rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet. Detta ger dock inte
valberedningen någon större vägledning. Därför har valberedningar genom åren
själva satt upp olika kriterier för sitt arbete.
Huvudstyrelsen tror att det blir svårt för valberedningen att föreslå kandidater
till styrelsen som sedan riskerar att inte väljas. Valberedningen måste, enligt
huvudstyrelsen, tro på att deras föreslagna kandidater kommer att väljas i enlighet
med deras förslag. Detta med tanke på att det är viktigt att få fram den rätta mixen
av personer i enlighet med de kriterier de sätter upp.
Huvudstyrelsen vet inte heller någon organisation som utser sin styrelse enligt
motionärernas förslag. Däremot finns motsvarande system för att utse ledamöter
till olika typer av fullmäktigeförsamlingar och för våra allmänna val. Men skillnaden
jämfört med att sitta i AIK:s styrelse är att den typen av uppdrag oftast handlar om
att närvara på ett sammanträde per år och att när det gäller de allmänna valen så
är det på förhand inte fastställt hur många ledamöter som kommer att väljas från
respektive partis lista. Det beror ju på hur många röster partiet får.
Huvudstyrelsen ser gärna att valberedningens process blir tydligare än idag, men
anser samtidigt att det måste vara valberedningen själv som sätter upp kriterier
för sitt arbete. AIK FF har tagit fram en processbeskrivning som de tidigare i år
publicerade. Huvudstyrelsen skulle se positivt på om huvudföreningens valberedning
tog fram något liknande.
Yrkanden
Huvudstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
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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 föreslog därför en stadgeändring som skulle tas med i stadgarna innan § 1
och innan stycket som inleds med ”AIK har som ändamål….” som lyder
”AIK är en politisk och religiöst oberoende ideell organisation som tar avstånd från
rasism och varje annan form av diskriminering.”
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Detta innebar att förslaget blev
ett s.k. vilande förslag till stadgeändring. För att förslaget ska bli antaget måste detta
beslutas vid ytterligare ett årsmöte (eller annan form av medlemsmöte).
Styrelsen föreslår därför
att årsmötet antar ovanstående förslag till stadgeändring
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Verksamhetsplan 2016/2017
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 2016/2017
Intäkter		

5 700 tkr

Utgifter		

4 000 tkr

Resultat		

1 700 tkr

---

Merparten i bidrag till sektioner/föreningar
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen
Vid årsmötet 2015-09-16 valdes Per Wahrolén, Marianne Bogle och Mårten Paulsson
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					Tommy Lindqvist 			nyval, 1 år
Ledamöter					Jonny Jergander 			omval, 2 år
						Olov Lindquist 			omval, 2 år
						Göran Cederwall 			omval, 2 år
						Pelle Lidell 				nyval, 2 år
						Lotta Lindholm 			vald till 2017
						Mats Gustavsson 			vald till 2017
						Anna Pierre 			vald till 2017
						Mikaela Luthman 			vald till 2017
Revisorer:					
Pia Holmström, aukt.rev.
nyval, 1 år
						Henrik Lannér 			nyval, 1 år
Revisorssuppleant:			Mazars Set 				nyval, 1 år
						Sanna Tupala 			omval, 1 år
Ordförande i förtroenderådet:		

Daniel Torbjörnsson 		

nyval, 1 år

Solna den 2016-09-01
Valberedningen (Per Wahrolén, Marianne Bogle och Mårten Paulsson)
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen
presentation av kandidaterna
Pelle Lidell
Familj
54 år gammal och boende på Stora Essingen i Stockholm. Sambo med fästmön
Katarina Stene. Pappa till en dotter, 18-åriga Alicia som också hon är en dedikerad
AIK:are.
Bakgrund
Född på KS i Solna, växte upp i Vasalund, Solna och Sundbyberg i en mycket
dedikerad AIK-familj. Min far spelade fotboll i AIK under 50-talet och tog med mig
till Råsundastadion och Hovet som 4-åring. Spelade fotboll och ishockey för AIK
som knatte/pojk/ungdom. Vann Pojk-SM i fotboll som 15-årig målvakt med AIK
och representerade även AIK i Stockholms Stadslag samt Elitpojklägret i Sannarp,
Halmstad (uttagning till pojklandslaget). Gick även Sveriges första Fotbollsgymnasium
på Sveaplan i Stockholm. Tränades då av den legendariska målvaktstränaren i AIK:
Arne Lundqvist. Under mina år som knatte/pojk/ungdomsspelare i AIK slogs jag av
klubbpassionen som rådde bland ledare, tränare och spelare. Stoltheten av att tillhöra
AIK. Den passionen sitter fortfarande djupt rotat i mig efter alla dessa år.
År ständig medlem i AIK. 1994 var jag en av de tre som startade FC Jazzmen, ett
uttalat supporterlag till AIK. Vi gick från division 8 till division 3 på endast 6 år. Vi
blev ett aktat lag i 08-området och spelade oss till final i Stockholm Cup två gånger.
Förlust i första finalen mot Hammarby IF men vinst i andra finalen mot Farsta. Flera
f.d AIK-spelare spelade för FC Jazzmen. AIK hjälpte oss med planer och träningstider
och FC Jazzmen, som hade sina rötter i musikbranschen, hjälpte AIK med bl.a
artistuppträdanden på Råsundastadion. Under 2015 var jag med och startade AIK
Recreation Hockey som bl.a vann den prestigefyllda turneringen Riga Cup i Lettland.
Civil karriär
Som 18-åring satsade jag på min civilkarriär inom musikbranschen. Detta ledde mig
till bosättning i London och Los Angeles där jag arbetade som A&R (artist & repertoire
manager). Flyttade tillbaka till Sverige 1994 och började arbeta som artist- och
repertoarchef samt vice-VD för Air Chrysalis Scandinavia (Chrysalis Music Group).
1999 startade jag tillsammans med Anders Bagge (känd från bl.a Idol) Murlyn Songs
AB som blev ett av Sveriges främsta exportföretag inom populärmusik. Verkade där
som VD/delägare fram till 2005. Samma år blev jag erbjuden en internationell roll i
världens största musikförlag Universal Music Publishing Ltd (UK). Fram till april 2016
verkade jag som European Artist & Repertoire Executive med ansvar för Europa.
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Valberedningens förslag till huvudstyrelsen
presentation av kandidaterna
Jag jobbade bl.a med American Idol, German Idol, Duffy, Adele, The Killers, John
Newman samt en rad andra världsartister. Byggde även upp bolagets aktiviteter
i Sydostasien där bl.a popfenomenet K-Pop blev en mycket stor inkomstkälla.
Under 2011 satt jag som juryordförande i TV-programmet Idol (TV4) med Anders
Bagge, Laila Bagge-Wahlgren och Alexander Bard. I april 2016 tackade jag ja till
att starta upp det sydkoreanska bolaget SM Entertainments verksamhet i Europa.
SM Entertainment, som är a-listade på Forbes Asia, är i dag ett av de ledande
musikbolagen i världen.
Jag är väl bevandrad i internationella affärssammanhang och har genom åren
lärt mig mycket om de olika affärskulturer som råder runtom i världen. Har
ett brett internationellt nätverk inom underhållningsindustrin och har en stark
entreprenörsådra i mig.
Summering
Jag har under hela mitt liv burit på ett enormt stort AIK-hjärta och följer klubbens
utveckling med stort intresse. Folk som känner mig vet vilken stor passion jag har
för denna vackra klubb och hur mycket jag älskar AIK-stilen. Att blivit tillfrågad att
bli föreslagen som styrelseledamot i AIK är oerhört hedrande och det är med stor
stolthet jag tackar ja till den förfrågan. Om medlemmarna väljer mig kommer jag
i min roll som styrelsemedlem att göra allt jag kan för att föra vår gemensamma
passion, Allmänna Idrottsklubben, framåt.

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBENS ÅRSMÖTE 2016

styrelse
AIK Bowling
Styrelse för AIK Bowling 2016/17
Ordförande 		

Ian Robinson		

nyval, 1 år

Sekreterare			

Nathalie Asklund		

vald till 2017

Kassör			

Hans Lönnerstam		

omval, 2 år

Ledamot			Lena Thurn			nyval, 1 år
				Peter Wihlborg		omval, 2 år
Suppleant			
				

Magnus Ohlsson 		
Carola Pettersson

nyval, 1 år
nyval, 1 år
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styrelse
AIK Friidrott
Styrelse för AIK Friidrottsektion 2016/17
Ordförande				Annika Engström		omval
Ledamöter				Mattias Wikstrand
omval
					
Tewfik Delayah		
omval
					Tommy Bäckman		omval
					Anders Nyberg		omval
					Lynn Ianello		nyval
					Åsa Köhler			nyval
					

Memorial - Fidelis ad mortem
Följande medlemmar har lämnat oss för alltid

Bengt Eriksson
Bertil Magnusson
Björn Svensk
Bo Luttemo
Bore Garbrand
Clarence Gander
Dennis Sirviö
Gurli Starlov
Gösta Tidbeck
Hans Zander
Henry Malmin
Jan Gustafsson
Jan Wentzel
Jan Åke Lindblom
Kurt Persson
Lars Elis Karlsson
Lars Engberg
Lena Christiansen
Lennart Berggren
Lennart Nirmark
Paul Pettersson
Per Wahlgren
Roger Andersson
Rolf Löfstrand
Ulf Ankerhall
Urban Thiel
Yngve Lindroth
Åke Ekwall
Åke Schön
Åke Stenberg
Åke Ström

