
Information från huvudstyrelsen till dig som AIK-medlem 

AIKs huvudstyrelse vill ta tillfället i akt att informera dig som medlem om pågående arbete i 

AIK. Ditt medlemskap i AIK gör skillnad och ligger till grund för hela föreningens 

gemensamma arbete.  

Huvudstyrelsen i AIK ansvarar för varumärket AIK samt medlemsregistret. Det betyder att vi 

ansvarar för grunden av det som berör hela AIK. 

Förutom varumärke och medlemmar arbetar vi också med stadgar, värdegrunder, 

medlemsengagemang, ekonomi och mycket mer som har med föreningsdemokrati att göra. 

Beslut fattas på våra styrelsemöten, som vi håller en gång i månaden samt på årsmötet. 

Utöver det har vi bland annat ordförandeträffar med samtliga ordföranden inom AIK, och 

andra möten där vi träffar medlemmar och övriga representanter för AIK. Varje ledamot i 

Huvudstyrelsen är också kontaktperson för minst en idrott inom AIK.    

För att arbetet ska flyta enklare för styrelsen, som helt och hållet består av ideella ledamöter 

och ordförande, har vi delat in oss i arbetsgrupper. 

Här nedan följer en presentation av vilka arbetsgrupperna är, hur arbetet fortlöper och vilka 

som ingår i arbetsgrupperna.  

Medlemsengagemangsgruppen 

Arbetsgruppen har som huvuduppgift att arbeta för att utöka antalet medlemmar i AIK, 
utveckla medlemskapet samt arbeta för ett ökat engagemang avseende föreningsdemokrati.     

Medlemsengagemangsgruppen träffas minst en gång i månaden och följer den verksamhets- 
och aktivitetsplan som tidigare presenteras på hemsidan.  

Gruppen har lagt mycket fokus på att under detta verksamhetsår se över både innehåll och 
onboardingprocessen gällande medlemskapet. Vi arbetar med att förenkla hela 
medlemsprocessen i syfte att underlätta värvning av nya medlemmar samt skapa en enkelhet 
för befintliga medlemmar. Vi håller i samband med detta på att se över befintligt 
medlemserbjudande utifrån vad som efterfrågades i den enkät som gick ut under föregående 
år.   

Vi kommer under både vår och höst att arbeta aktivt för att lyfta värdet av medlemskapet 
och se till att få in nya medlemmar för att nå vårt mål om 20 000 medlemmar. Bland annat 
handlar det om att på olika sätt engagera våra idrotter att värva medlemmar.    

Inom ramen för Medlemsengagemangsgruppen ligger också arbetet med Gnagis och 
Gnagisklubben. Det är ett arbete som ständigt går framåt och där vi satsat på fler aktiviteter 
och ett större engagemang under det senaste året.  

Förra året genomfördes för första gången en AIK-Gala. Vi ser över formerna för en 
uppföljning av den och hur det konceptet kan utvecklas under kommande år.  



Avslutningsvis har gruppen haft ett bra möte med våra supporterorganisationer för att titta 
på gemensamma utmaningar och lösningar samt möten med flera av våra idrotter.    

I medlemsengagemangsgruppen ingår Johan Huldt (sammankallande), Lotta Lindborg, Stefan 
Eriksson, Anna Pierre och Richard Månsson 

Värdegrund- och Varumärkesgruppen  
 
På årsmötet i september fick styrelsen i uppdrag att skapa och implementera en gemensam 
värdegrund samt även se över visionen under 2019. 
 
Ett första material är nu framtaget och en tidplan som löper fram till årsmötet är fastställd. 
 
Processen framåt: 
• Första material tas fram 
• Materialet ska visas på ordförandeträff för att samla upp feedback kring innehåll och ar-
bete  
• När vi kommit lite längre fram under våren skickas materialet ut på remiss till alla idrot-
terna  
• Återkoppling till medlemmarna på årsmötet 
 
Som stöd i arbetet har vi tagit hjälp av CHPS, Centrum för högpresterande system, som har 
stor erfarenhet av liknande processer i stora idrottsorganisationer. 
 
Vad gäller varumärket finns ett stort behov av en ny grafisk profil anpassad efter dagens be-
hov. När värdegrundsarbetet har kommit lite längre kommer styrelsen att sammanställa en 
behovsinventering kring vad en grafisk profil bör innehålla. 
 
Parallellt med researcharbetet kring den grafiska profilen skärps även alla juridiska skydd 
kring varumärket upp. Nya rutiner har tagits fram som gör det lättare att anmäla varumär-
kesintrång vid försäljning av otillåten AIK-merchandise på t ex sociala medier. 
 
Ekonomiutskottet (EU) 

För att avlasta föreningens kassör samt för att vidareutveckla föreningens ekonomiska 

kompetens har styrelsen infört ett ekonomiskt utskott. Möten skall ske minst varje kvartal 

eller vid behov. Kassören är sammankallande och protokollförare. Utskottet fattar inga beslut 

utan bereder ekonomiärenden till huvudstyrelsen. 

EU består av Cecilia Giertta (Ordf. HS) Stefan Eriksson (Kassör HS) Lars Söderqvist (Ledamot) 

och Richard Månsson (adjungerad styrelsen) 

Arbetsutskottet (AU) 

Sedan årsmötet den 22 september har styrelsen infört ett AU, arbetsutskott, som för att 

effektivisera styrelsearbetet ska förbereda ärenden och agenda och ansvarar för att 

bakgrundsmaterial och underlag för beslut skickas ut med styrelsematerialet. Detta för att 



ledamöterna ska kunna fatta så genomtänka beslut som möjligt. AU består av ordförande, 

vice ordförande och sekreterare i styrelsen, Cecilia Giertta, Cecilia Wahlman och Olov 

Lindqvist och sammanträder alltid veckan före styrelsemötet. 

Avtalsgruppen  

Avtalsgruppen arbetar med att ta fram nya avtal mellan AIK och specialidrottsföreningarna 
och idrottsbolagen, samt instruktioner till de olika sektionerna.  

Huvudsyftet är att samarbetet inom AIK ska tydliggöras och bli enhetligt vilket underlättar i 
arbetet framåt. En annan central del är att avtalen ska spegla våra stadgar och säkerställa att 
HS kan utforma sitt arbete utifrån de skyldigheter HS har enligt stadgarna.  

Avtalen och instruktionerna kommer att arbetas fram tillsammans med förtroendevalda i 
specialidrottsföreningarna, idrottsbolagen och sektionerna.  

Förhoppningen är att arbetet ska vara slutfört under våren.  

Årsmötesarbetsgruppen  

Årsmötesarbetsgruppen består av Olov Lindquist, Cecilia Wahlman och Cecilia Giertta.  

Årsmötesarbetsgruppen har genomfört en utvärdering av årsmötet 2018 där gruppen och 

styrelsen konstaterade att årsmötet var bra genomfört, men där vi även kunde förbättra vissa 

delar, t.ex. vissa kontakter med de medlemmar som varit med i klubben i antalet jämna år, 

(50, 60, 70 etc).  

 

Gruppen har även påbörjat planeringen inför årets årsmöte, som ska hållas den 18 

september. Vi har även planerat in ett extra medlemsmöte den 8 maj, då vi planerar att anta 

våra just nu vilande stadgar, som första gången togs upp vid förra årets årsmöte. Dessa är nu 

tänkta att slutligen fastställas. 

Historikgruppen 

Historikgruppen består av: Hans Bolling, Owe Fröberg, Tomas Glanell, Nils ”Tomten” Jonsson, 

Stefan Mellerborg, Björn Persson, Magnus Persson, Anders Johrén, Tommy Bäckman och 

Urban Dahlberg, ordförande. 

Historikgruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande klubbens 

anrika historia. 

Specifika uppgifter: 

Arkivfrågor: Bistå med arkivarbete och arkivkompetens. Under 2018 har gruppen dels 

genomfört en omfattande gallring av handlingar, dels utarbetat en arkivplan som ska 

implementeras i klubbens alla led. 



Systematisering och gallring av bilder och digitalisering av viktiga bilder.  

AIK-museum: Flera viktiga intressenter har uppvaktats för att sondera intresse av att stödja 

idén om ett återupplivat AIK-museum. Vidare har gruppen utarbetat en beskrivning av 

förutsättningar för ett museum och vad som krävs för det. 

Utöver dessa insatser har en hel del tid ägnats åt att flytta AIK-museets föremål till ett nytt 

förråd. 

Historiksidor aik.se: Gruppen utreder möjligheterna att återpublicera delar av den historik 

som tidigare fanns på aik.se. Målet är att under 2019 successivt börja publicera de viktigaste 

av dessa sidor. 

Upprop om hjälp: Ett stort upprop i AIK:s kanaler om hjälp med historikarbetet har fått 

positiv respons; 17 personer har anmält sitt intresse för att hjälpa till och ett antal av dessa 

personer är introducerats i arbetet.  

Grupper har två till tre möten per år, därutöver genomförs arbetet enskilt eller i små grupper. 

Kontakt  

Har du som medlem tankar och funderingar kring Huvudstyrelsens arbete är du som alltid 

varmt välkommen att kontakta oss på medlem@aik.se  

Information om Valberedningen  

Valberedningen i AIK HS består av tre personer som valdes på årsmötet den 22 september 

2018. Valberedningen består av Franco Zanetti, Vassilios Vassiliadis och Göran Aspgren.  Har 

du ett eller flera förslag på personer du tycker skulle passa i AIKs huvudstyrelse så kontakta 

gärna valberedningen. Deras mejladresser är: fzanetti@gmail.com, 

vassilios.vassiliadis1@gmail.com och goran.aspgren@gmail.com 
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