
 

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

 

 

Bakgrund 

 

AIK har i dag ett räkenskapsår (1 maj – 30 april) som passar föreningen illa. 

 

Verksamheten består i huvudsak av att äga och förvalta varumärkesrättigheter samt att förvalta 

medlemsavgifter på bästa sätt. 

 

Då den särskilt största intäkten är just medlemsavgifter som inbetalas per kalenderår – kommer en 

omläggning av föreningens räkenskapsår medföra bl a en lättare granskning av föreningens ekonomi. 

 

Det räkenskapsår man nu använder var historiskt nödvändigt då idrottslig verksamhet som bedrevs i AIK 

hade samma räkenskapsår och skulle granskas ekonomiskt av elitnämnd. Det har dock inte alltid slagit väl 

ut (läs: 2004) och bedömningen görs i dag inte med HS som part. Det råder därvidlag inget hinder för 

omläggning till det naturliga räkenskapsåret kalenderår (1 jan – 31 dec). 

 

Vi ber årsmötet yrka bifall till motionen med tillhörande förslag till stadgeändringar. Vi anser vidare att 

styrelsen bör följa andra AIK-föreningars tidigarelagda årsmöten och kalla till årsmöte senast två månader 

efter räkenskapsårets utgång så årsmöte kan hållas med betydligt färskare fakta än vad som nu är fallet. 

Årsmötet kan med enkel majoritet säkerställa att arbetssättet antas med omedelbar verkan. 

 

 

Motionen 

AIK skall ändra sitt räkenskapsår så räkenskaperna blir mer rättvisande då bl a medlemsavgifterna avser 

kalenderår. Januari – december är mer rättvisande och bör snarast gälla. 

 

Följande stadgeändringar skall göras: 

 

§ 14 – Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari t o m 31 december. 

HS arbetsår är tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 

 

§ 15 – HS skall tillhandahålla revisorerna AIK:s årsredovisning samt i förekommande fall 

koncernredovisning senast den 1 mars närmast efter räkenskapsårets utgång, samt protokoll och övriga 

handlingar när helst de så begär. 

 

Revisorerna skall granska HS förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret och i 

revisionsberättelsen yttra sig häröver såväl om HS verksamhet i övrigt samt till HS överlämna 

revisionsberättelsen före den 1 april. 

 

§ 24 – I AIK hålls dels årsmöte före april månads utgång, dels extra medlemsmöte när så erfordras. 

Tidpunkt och plats bestämmes av HS. 

Kallelse till årsmöte eller extra möte sker genom föreningens publikationer senast 14 dagar före mötet. 

 

§ 29 – Vid ordinarie Årsmöte skall förekomma följande ärenden: 

 

12. Förslag som har väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem 

senast den 1 mars. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Bobo Sörensen & Jonas Galotta 

Ständiga medlemmar i AIK 


