Stockholm 2018-06-01

Motion: Förslag till stadgeändring avseende § 30 ”Valberedning”
Stadgarna avseende § 30 ”Valberedning” är begränsande och inte optimala avseende
sammansättningen av en modern valberedning för Allmänna Idrottsklubben. Undertecknad
föreslår därför två stycken mindre anpassningar i syfte att modernisera och stärka
Valberedningen, ge årsmötet än bättre möjligheter att rösta fram den mest lämpliga
valberedningen, samt att harmonisera AIK Huvudföreningens stadgar för ”Valberedning”
med det förslag till stadgeändring som röstades igenom på AIK Fotbollsförenings årsmöte
tidigare i år.

Antal valberedare:
Antalet valberedare ska enligt nuvarande stadgar vara tre eller fem vilket medför en
begränsning och risk att ex. en högst lämplig och kompetent kandidat av årsmötet kan
tvingas stå åt sidan.
Undertecknad yrkar därför att nuvarande lydelse;
” Valberedningen (VB) skall bestå av ett ojämnt antal, tre eller fem, ledamöter…”
ersätts med lydelsen;
”Valberedningen (VB) skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter…”

Kvoteringsaspekten:
Det står i nuvarande stadgar att Valberedningen bör innehålla ledamöter av båda könen. Det
är en god tanke men verkligheten har visat att det inte riktigt är så enkelt gällande både
urvalet och inte minst intresset. AIK är en inkluderande förening och mest lämpade personer
ska sitta i Valberedningen oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. Högst sannolikt vill
heller ingen ledamot känna att han eller hon enbart blir vald på grund av sitt kön istället för
sin kompetens.
Undertecknad yrkar därför att nuvarande lydelse; ”…bör innehålla ledamöter av båda könen
och…” tas bort helt.

Sammanfattningsvis:
Undertecknad yrkar att stadgarna § 30 ”Valberedning” ändras från dagens lydelse;
”Valberedningen (VB) skall bestå av ett ojämnt antal, tre eller fem, ledamöter, därav en
ordförande — tillika sammankallande, vilka väljes på årsmötet. VB bör innehålla ledamöter
av båda könen och har till uppgift att till nästkommande årsmöte skriftligen framlägga

förslag på de kandidater som årsmötet har att välja. VB skall i sitt nomineringsarbete beakta
nödvändigheten av att de ledamöter 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.”
till den nya lydelsen;
”Valberedningen (VB) skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, därav en ordförande
- tillika sammankallande, vilka väljes på årsmötet. VB har till uppgift att till nästkommande
årsmöte skriftligen framlägga förslag på de kandidater som årsmötet har att välja. VB skall i
sitt nomineringsarbete beakta nödvändigheten av att de ledamöter 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.”
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