Förvaltningsberättelse 2016-17

Styrelsen
Ledamöter:
Tommy Lindqvist, ordförande
Pelle Lidell, vice ordförande
Olov Lindquist, sekreterare
Göran Cederwall, kassör

Övriga ledamöter:
Mats Gustavsson
Jonny Jergander
Lotta Lindholm
Mikaela Luthman
Anna Pierre

Möten:
Styrelsen har haft elva protokollförda styrelsemöten (exklusive årsmöte) samt två st
heldagskonferenser.

Representation
Olov Lindquist och Jonny Jergander har under verksamhetsåret representerat klubben i
Stockholmsalliansens styrelse. Vår medlem Nils-Olof Zethrin har under samma tid fungerat
som alliansstyrelsens oberoende ordförande.

Kansli/Personal
Kansliet har under verksamhetsåret bestått av kanslichefen Jonas von Kjerrulf samt
medlemsansvarige Tobias Purkin. I januari månad 2017 övergick Tobias Purkin till AIK
Fotbolls (dam) organisation. Jane Beresford ersatte i tjänsten som medlemansvarig från och
med 1 mars. 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. Under verksamhetsåret har kanslipersonalens arbetsbeskrivningar reviderats och
uppdaterats.

Ekonomi
Huvudföreningen arbetar aktivt med att skapa intäkter och reducera utgifter för att stärka
ekonomin ytterligare, vilket resulterat i ett plusresultat om 1,6 Mkr för det gångna
verksamhetsåret. Detta betyder att AIK har ett positivt eget kapital om 0,8 Mkr.

Under verksamhetsåret har AIK, AIK Fotbollsförening, AIK Fotboll AB och AIK
Merchandise AB kommit överens och tecknat nytt avtal gällande villkoren för Royalties och
Merchandise fram till t.o.m. 2026. Detta kommer att innebära att AIK:s intäkter för denna del
kommer att markant öka kommande år, vilket ger större möjligheter att stötta våra föreningar
och sektioner.

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 är Sveriges största idrottsklubb. Vi kan dock bli många fler med tanke på de potentiella
medlemmar som finns på sociala medier. Enkom AIK:s officiella Facebook-sida har drygt
220 000 följare. För att attrahera de som ännu inte tecknat medlemskap har AIK varit mer
aktivt i sin värvning i samband med kampanjer och framförallt 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. Framförallt är
våra många supportergrupperingar noga med att påpeka ett medlemskaps betydelse.
Förmåner som medlemmar erbjuds är bland annat en tioprocentig rabatt på samtliga produkter
i AIK-shopen, inbjudan till informationsmöten enbart för medlemmar samt förtur vid köp av
biljetter till attraktiva matcher i fotboll och ishockey. Detta har framförallt varit uppskattat i
samband med stora fotbollsmatcher som derbyn.
I arbetet med att rekrytera fler medlemmar erbjuds föreningar och sektioner hela
medlemsavgiften under första året i samband med tecknandet av nyrekryterade medlemmar.
Undantaget är ständigt medlemskap. Medlemsavgifter för år 2017 är enligt följande:
Senior 500 kr
Junior 150 kr
Gnagis 100 kr
Familj 600 kr
Ständig 5000 kr

Vårda och utveckla varumärket
Huvudföreningens 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 och våra många och engagerade medlemmar.

AIK är restriktivt med att utge tillstånd för att säkerställa intäkter och kvalitet på produkter med
klubbens emblem och benämningarna ”AIK”, ”Gnaget” etc. på. AIK utger dock i vissa fall tillstånd
mot en så kallad royaltyersättning och/eller procent på försåld vara. Det i samråd med AIK
Merchandise AB. I övriga fall tvingas den olovliga försäljningen av AIK-relaterade produkter till
upphörande.
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.
Under året har AIK Fotboll hjälpt AIK HF med arbetet att fastställa en ny och uppdaterad grafisk
manual för föreningen. AIK Fotboll lämnade under hösten 2016 in en fullständig grafisk manual
gällande klubbmärket, vilken AIK HF därefter har godkänt.

Stödja den idrottsliga verksamheten inom AIK-familjen
AIK har under det gångna verksamhetsåret beslutat om flera bidrag och betydande lån till
våra föreningar/sektioner. Det är till största delen våra medlemmars årsavgifter som möjliggör
detta. Bidrag söks och delas ut vid två tillfällen under året. Våra föreningar och sektioner
inkommer med sina ansökningar och medel delas ut efter styrelsebeslut. Under det gångna
året har AIK Innebandy beviljats ett lån på ytterligare 500 000 kr för att ta sig ur den svåra
ekonomiska situationen som föreningen haft under ett antal år. Svarta Massan har lånat ut
ytterligare medel för att ge Innebandyns nya styrelse och ledning en möjlighet att fortsätta
verksamheten. AIK Basket har beviljats ett lån på 250 000 för att finansiera och möjliggöra
sammanslagningen med tidigare Solna Vikings. Det är tack vare våra medlemmar som AIK:s
ekonomi möjliggör dessa typer av satsningar. . Under verksamhetsåret har följande bidrag och
lån betalats ut till våra sektioner och föreningar:
* AIK Bandy

100 000 kronor

* AIK Basket (lån)

250 000 kronor

* AIK Bowling

40 000 kronor

* AIK Fotboll

230 000 kronor

* AIK Friidrott

75 000 kronor

* AIK Golf

100 000 kronor

* AIK Handboll

50 000 kronor

* AIK Ishockey

50 000 kronor

* AIK Innebandy (lån)

500 000 kronor

Totalt har AIK beviljat bidrag och lån med beloppet 1 395 000 kronor under det gångna
verksamhetsåret.

Hålla ihop AIK-familjen
AIK firade sin 126:e födelsedag den 15 februari med traditionsenlig frukost på Wienercafét på
Biblioteksgatan 8 i centrala Stockholm. Den speciella AIK-bakelsen kunde bland annat
avnjutas kompletterat med ett framtaget frukostpaket för AIK-vänner. Födelsedagen fortsatte
med kransnedläggning på grundaren Isidor Behrens grav följt av ishockeymatchen
AIK-Bik Karlskoga (2-1) på Johanneshovs isstadion. Dagen innan anordnades den årliga
återkommande tillställningen ”Svart Afton” på Clarion Hotell Sign vid Norra Bantorget.
Inbjudna var styrelseledamöter från AIK:s samtliga 11 idrotter, hedersledamöter,
representanter för våra supporterorganisationer samt speciellt inbjudna gäster.
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 uppfattningar; såsom i avtalsskrivningar, kontakter med
leverantörer med mera.

Arbetsgrupper
För att utveckla verksamheten och våra idrotter har huvudstyrelsen under det gångna
verksamhetsåret upprättat följande arbetsgrupper:
Kansliets framtid
(Ledamöter Tommy Lindqvist (sammankallande), Jonny Jergander, Olov Lindquist, Mikaela
Luthman och Anna Pierre):
Arbetsgruppens uppgift har bland annat varit att förnya och revidera de befintliga
arbetsbeskrivningarna för tjänsterna som kanslichef och medlemsansvarig. Arbetsgruppens
uppdrag är slutfört.
Medlemsengagemangsgruppen
(Ledamöter Anna Pierre (sammankallande), Lotta Lindholm och Olov Lindquist):
Gruppen har arbetat med årsmötesuppdraget som styrelsen fick i samband med behandlingen
av en motion på årsmötet 2016. Uppdraget handlade om att hitta och utforma 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.
Inför Årsmötet 2017 görs ett antal förändringar som är ett resultat av Arbetsgruppens arbete
under året, bl a införs Informationsmöte för medlemmar i syfte att öka dialog och
engagemang. En ”introduktion till årsmötet” har tagits fram för att underlätta för nya
medlemmar och vi inför 2017 en digital plattform, VoteIT, som används inför och under
årsmötet för att stödja dialog och engagemang. Medlemmarna kan logga in i VoteIT och via
verktyget korrespondera kring handlingar och ställa frågor samt på årsmötet på distans och

online följa besluten som fattas under årsmötets gång. OBS! Medlemmar kan inte e-rösta via
verktyget.
Efter 2017 års årsmöte kommer förändringarna att utvärderas och förfinas för att på sikt
kunna bli ett ”Årsmöteskoncept” som kan nyttjas av hela AIK.
Arbetsgruppens arbete planeras att fortsätta under nästa verksamhetsår.
Stadgeöversynsgruppen
(Ledamöter Olov Lindquist (sammankallande), Lotta Lindholm), Daniel Pérez Wenger,
Helena Roxtorp, Leo Rubio, Daniel Torbjörnsson och Vassilos Vassillades):
Arbetsgruppen ska gå igenom hela våra nuvarande stadgar och föreslå förändringar av
desamma. Gruppen ska särskilt se över frågan om när man ska betraktas som medlem.
Gruppen har för avsikt att lägga fram delar av sitt förslag på årsmötet 2017, även om
huvuddelen av förändringarna kommer arbetas fram till årsmötet 2018.
Historikgruppen
(Sammankallande Urban Dahlberg, med stöd av styrelseledamöterna Lotta Lindholm och
Pelle Lidell)
Under jubileumsåret 2016 blev AIK:s historikgrupp en arbetsgrupp under huvudstyrelsen.
Den primära uppgiften är att värna om, förvalta och hålla klubbens anrika historia levande.
Att vårda grundaren Isidor Behrens grav inklusive kransnedläggning på graven på AIK:s
födelsedag är en annan viktigt uppgift. Gruppen har också till uppgift att lämna förslag om ett
eventuellt AIK-museum och ge förslag till vad som ska hända med de historiska sidorna på
aik.se
Kansliet har tillsammans med Historikgruppen under året sorterat och katalogiserat Allmänna
Idrottsklubbens fantastiska historia. Matchtröjor, pokaler, gåvor, bilder, texter, urklipp från
media, årsredovisningar, styrelseprotokoll med mera från klubbens bildande till nutid har varit
placerat i kartonger på ett lager efter flytten från Råsunda Fotbollsstadion. Materialet är nu
sorterat och placerat i märkta kartonger.
Gruppens arbete kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår.

Kontaktpersonskap
Huvudstyrelsens ledamöter fungerar även som kontaktpersoner gentemot våra idrotter.
Kontaktpersonerna ska följa den idrottsliga verksamheten inom respektive sektion/förening
och om möjligt även vara med vid något styrelsemöte och/eller årsmöte. Däremot har
kontaktpersonen inte något ansvar för sektionens/föreningens ekonomi.
Följande ledamöter har under året varit kontaktperson för respektive idrott:

Bandy – Pelle Lidell
Basket – Tommy Lindqvist
Boule – Anna Pierre
Bowling – Lotta Lindholm
Boxning – Pelle Lidell
Fotboll – Jonny Jergander
Friidrott – Mikaela Luthman
Golf – Göran Cederwall
Handboll – Jonny Jergander
Innebandy – Olov Lindquist
Ishockey – Mats Gustavsson

Övrigt
Styrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp för att utreda om nuvarande struktur inom AIK är
optimal för den verksamhet som vi bedriver. Gruppen har till uppgift att utreda för- och
nackdelar inför årsmötet 2018.
Huvudföreningen har kallat till tre ordförandeträffar under gångna verksamhetsåret.
Ordföranden för våra 11 idrotter har samlats för att tillsammans med huvudföreningens
ordförande och kanslichef diskutera aktuella ämnen för att driva Allmänna Idrottsklubben
framåt. Frågor som tagits upp under året är bland annat merchandise samt önskan om ett
gemensamt värdegrundsarbete centralt styrt av huvudföreningen.
Styrelsen har också tagit initiativ till AIK-gemensamma möten med Solna Stad för
överläggningar om idrottsanläggningar och andra för AIK viktiga idrottsfrågor.

Solna i augusti 2017

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN

