
 

Nuvarande lydelse   

 

Idrott inom AIK skall bedrivas enligt 

Riksidrottsförbundets verksamhetsidé 

beslutad av RF-stämman: 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna 
ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av träning och lek, tävling och 
uppvisning. 

Idrott organiseras i självständiga föreningar och 
förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig 
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott efter ålder och 
ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 
allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med 
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 
år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som 
är över 20 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att 
pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till 
allsidig idrottsutveckling är normgivande för 
verksamheten. Tävling är en del av leken och 
ska alltid ske på barnens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på 
breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är 
prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande. 

I breddidrotten är hälsa, trivsel och 
välbefinnande normgivande, även om prestation 
och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.” 

Vi utformar vår idrott så att: 
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras 
till form och innehåll 
– alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska eller psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet 
– den ger upplevelser och skapar kontakt mellan 
människor ur olika samhällsgrupperingar 
– de som deltar får vara med och bestämma om 
och ta ansvar för sin verksamhet 
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg 
social gemenskap 

 
 
Förslag till ny lydelse 

Idrott inom AIK skall bedrivas enligt 
Riksidrottsförbundets verksamhetsidé 
beslutad av RF-stämman. 

AIK har som ändamål att verka i enlighet med 
idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- 
och idrottsanda samt ge god underhållning åt 
idrottspublik. 
 
AIK är en politiskt och religiöst oberoende ideell 
organisation som tar avstånd från rasism och 
varje annan form av diskriminering. 
 
Inom AIK utformar vi vår förening och 
idrottsverksamhet så att: 
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras 
till form och innehåll 
– alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska eller psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet 
– den ger upplevelser och skapar kontakt mellan 
människor ur olika samhällsgrupperingar 
– de som deltar får vara med och bestämma om 
och ta ansvar för sin verksamhet 
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg 
social gemenskap 
 
Det är det vi i AIK kallar för AIK Stilen. AIK Stilen 
är ett helhetsgrepp som omfattar alla som är 
verksamma inom AIK, d.v.s. tränare, ledare, 
föräldrar, styrelse- och utskottsledamöter samt 
övriga funktionärer. 
 
AIK får efter beslut på medlemsmöte bedriva 
elitverksamhet inom Idrotts AB eller upplåta rätt 
att bedriva idrottsverksamhet genom 
specialidrottsförening enligt nedan och de 
bestämmelser som beslutats av 
Riksidrottsförbundet (RF) och de 
specialidrottsförbund (SF) till vilka AIK är 
ansluten. AIK skall ha röstmajoritet på 
bolagsstämma i sådant Idrotts AB. 

AIK har sin hemort i Solna. 

MEDLEMSKAP 
 
§ 1 – Medlemskap erhålls genom inbetalning av 
fastställd årsavgift, alternativt engångsavgift för 
ständigt medlemskap. En sådan inbetalning 
betraktas under de 30 första dagarna som en 
ansökan om medlemskap. Under denna tid äger 
HS rätt att avslå ansökan om det kan antas att 
vederbörande kommer att motarbeta AIK:s  
intressen.   
 



 

Nuvarande lydelse 
 
AIK har som ändamål att verka i enlighet med 
idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- 
och idrottsanda samt ge god underhållning åt 
idrottspublik. 
 
AIK är en politisk och religiöst oberoende ideell 
organisation som tar avstånd från rasism och 
varje annan form av diskriminering. 

AIK får efter beslut på medlemsmöte bedriva 
elitverksamhet inom Idrotts AB eller upplåta rätt 
att bedriva idrottsverksamhet genom 
specialidrottsförening enligt nedan och de 
bestämmelser som beslutats av 
Riksidrottsförbundet (RF) och de 
specialidrottsförbund (SF) till vilka AIK är 
ansluten. AIK skall ha röstmajoritet på 
bolagsstämma i sådant Idrotts AB. 

AIK har sin hemort i Solna. 

MEDLEMSKAP 

§ l – Medlem intages i AIK av huvudstyrelsen 
(HS) efter skriftlig ansökan. Vid inträdet skall 
erläggas av årsmötet fastställd årsavgift. 

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan 
antagas att vederbörande kommer att motarbeta 
AIK:s intressen. Beslut, varigenom ansökan om 
medlemskap avslås, skall fattas av HS. 

Såsom ungdomsmedlem räknas medlem i 
åldersspannet 13-24 år. Under detta 
åldersspann är medlem Gnagismedlem, över 
Seniormedlem. 

Medlem kan av HS utses till ständig medlem 
eller ständig ledamot. 

På enhälligt förslag av HS kan ordinarie årsmöte 
utse medlem till hedersmedlem eller 
hedersledamot. Ledamot i båda fallen blir den 
som aktivt verkat i AIK. 

 

 

 

 

 

 

Förslag till ny lydelse 
 
Medlem kan av HS utses till ständig medlem 
eller ständig ledamot. 
 
På enhälligt förslag av HS kan ordinarie årsmöte 
utse medlem till hedersmedlem eller heders- 
ledamot. Ledamot i båda fallen blir den som 
aktivt verkat i AIK. 

 


