AIK Huvudförening
Huvudföreningens uppgift är att
• värna och vårda AIKs identitet och klubbmärke
• ta tillvara medlemmarnas engagemang och intresse för klubben
• skapa förutsättningar för och förvalta en gemensam värdegrund

• I Huvudföreningen finns kontaktpersoner till alla idrotter inom AIK-familjen. Syftet med
Kontaktpersonen är att styrelsen får en fortlöpande insikt om hur verksamheten i våra
olika sektioner/föreningar fungerar. Genom kontaktpersonen kan huvudstyrelsen stötta de
olika behov föreningar/sektioner har

AIK Huvudförening
Vision
Beslutad av Årsmötet 2018

Främja idrottens framgång
Bidra till en god ekonomisk utveckling
Skapa och aktivt vårda en gemensam värdegrund

Aktiviteter
Medlemsengagemangsgruppen 2018/19
Styrelsens två övergripande mål för MEG under 2018/2019 beslutat av årsmötet
Mål 1. Utveckla och stärka medlemskapet
Mål 2. Öka antalet medlemmar till 20 000 år 2020

Mål 1
Utveckla och stärka medlemskapet i AIK
Planerade aktiviteter:
▪

Fortlöpande arbete med Gnagis (Q4 2018)

▪

Utifrån medlemsenkäten analysera möjligheterna att utveckla medlemskapet i AIK (Q4
2018)

▪

Kontinuerlig dialog med supportergrupperingar och medlemmar (Q1 2019)
● Identifiera och upprätta relationer och mötesplatser (Q2 2019)
● Gemensamt kontaktmöte för att upprätthålla relationerna (Q2 2019)

▪

Utveckla AIK-Dagen inklusive AIK-Galan (Q4 2018 - Q1 2019)

▪

Identifiera hur Huvudstyrelsen kan verka för att stärka föreningsdemokratin (Q1 – Q3
2019)

Mål 2
20 000 betalande medlemmar år 2020
Planerade aktiviteter:
●

Ta fram en plan för Medlemskampanj (Q1 2019)
●

●

Presentera värvningskampanj som ger sektioner/föreningar incitament att värva fler
medlemmar (Q1 2019)
Kampanj riktad direkt mot potentiella nya medlemmar (Q1 2019)

•

Enkät/utskick till de medlemmar som ej förnyat sitt medlemskap (Q2 2019)

•

Paketering och utskick inför medlemutskick (Q3 2019)

Mål Årsmötesgruppen (2018)
Större och mer aktivt deltagande bland medlemmar på
medlemsmöten
Delmål 1: Öka antalet närvarande från nuvarande årsmöte (125 pers)
Delmål 2: Öka antalet registrerade från nuvarande i VoteIT (107 pers)
Planerade aktiviteter
●

Tidigarelägg information om kommande Årsmöte (Q2 2019)

●

Löpande informera med VoteIT och Årsmöte (Q1 2019)

●

Utreda möjlig live-sändning via VoteIT (Q1 2019)

●

Utvärdera senaste årsmötet (Q4 2018)

