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Rutin och kriterier för nya idrotter inom AIK 
 
Bakgrund 
AIK huvudstyrelse har vid sitt sammanträde 2019-02-13 givit undertecknad i uppdrag att ta 

fram en rutin för hur vi i AIK ska hantera förslag till eventuella nya idrotter inom  

AIK-familjen. 

 

Utredning 
I förslaget till nya stadgar, som är tänkta att slutgiltigt antas av årsmötet i den 8 maj 2019, står 

följande i § 19: 

 

§ 19 – KRITERIER FÖR NYA IDROTTER 
Generellt gäller att AIK ska vara restriktiva med att ta in nya idrotter på sitt program. 
Nya idrotter ska etableras som specialidrottsföreningar.  
Ny idrott i AIK ska 
- bedrivas inom specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet 
- ej konkurrera med befintlig verksamhet 
- i sin verksamhet tydligt bygga på AIK:s värderingar 
 

Av tidigare erfarenhet vet vi också att det behövs en stabil ekonomi för att få en idrott att gå 

runt och förutom aktiva medlemmar måste det även finnas ansvariga i ledarpositioner, 

inklusive en fungerande styrelse. 

 

Förslag till rutin och kriterier 
När det inkommer en förfrågan om en ny idrott ska styrelsens ordförande eller sekreterare 

meddela att de ska återkomma med handlingar om hur idrotten är tänkt att bedrivas. Detta 

inkluderar en ekonomisk plan för verksamheten samt beskrivning av tilltänkta aktiva 

medlemmar och vilka som kan tänkas ingå i en framtida styrelse. 

 

Styrelsens ordförande/sekreterare ska också meddela de kriterier som framgår av de nya 

stadgarna.  

 

Handlingar lämnas in till styrelsens arbetsutskott som lägger fram förslag till beslut till AIK 

Huvudstyrelse. HS tar sedan upp frågan på ett årsmöte eller extra medlemsmöte för beslut. 

Det är viktigt att beslutsunderlaget är så fulländat som möjligt, så att årsmötet/medlemsmötet 

kan fatta ett korrekt beslut.  

 

 



Det ekonomiska underlaget är särskilt viktigt. En idrott som uppvisar en ekonomisk plan där 

HS kan förmoda återkommande ekonomiska bidrag för att klara ekonomiska kriser inom den 

tilltänkta idrotten, ska avslås.  

 
Styrelsen föreslås besluta  

att anta ovanstående rutin och kriterier för nya idrotter inom AIK 
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