En beskrivning av
Nordens största idrottsförening
med närmare 18 500 medlemmar
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Sektioner i föreningen AIK
Föreningar, som har mer än en idrott på programmet, delar ofta upp sin verksamhet i sektioner. I åtskilliga
fall blir en sådan sektion alltmer självständig i förhållande till föreningsstyrelsen.
AIK har idag 2 sektioner i föreningen: AIK Bowling och AIK Friidrott.
Varje sektion har en egen styrelse.

Specialidrottsföreningar i föreningen AIK
En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad
grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och
ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person.
En specialidrottsförening är en egen juridisk person i en moderförening som bedriver idrottslig verksamhet
i moderföreningens namn och färg.
I AIK har vi 10 specialidrottsföreningar, av vilka några också har AB: AIK Bandy, AIK Boule, AIK Golf, AIK
Handbollsförening/AB, AIK Innebandy, AIK Ishockeyförening/AB, AIK Fotbollsförening/AB, AIK Boxning, AIK
Brottning, AIK Basket.
Varje förening, specialidrottsförening och idrottsaktiebolag har en egen styrelse.

Kärt barn har många namn
AIK:s huvudstyrelse fick på föreningens årsmöte i mars 2002 uppdraget att se över föreningens
organisationsstruktur och komma med ett förslag som säkerhetsställer de bolagiserade idrotternas
licenskrav och därmed också elitverksamheten inom dessa idrotter. Förslaget skulle dessutom så långt som
möjligt värna om vår devis ”AIK är en sammanhållen klubb”. 2019 uppdaterades samtliga Samarbetsavtal
med idrotterna inom AIK. Det finns också ett Merchandiseavtal som styr vilka AIK-souvenirer som säljs och

tas fram. Sedan 2017 har AIK Fotboll uppdraget att på AIKs huvudstyrelses uppdrag utveckla försäljningen i
samråd med huvudstyrelsen och övriga idrotter inom AIK.

Som supporter håller du på AIK
Som supporter håller man på AIK. Om det är en förening, sektion eller specialidrottsförening spelar ingen
roll, så länge klubbmärket är AIK. Därför är det lätt att det uppstår förvirring när man pratar om föreningen
och dess olika styrelser och möten. Huvudföreningen äger varumärket och medlemsregistret. Alla idrotter
inom AIK har egna styrelser som styr den egna idrottens verksamhet.

Vad har AIK och dess huvudstyrelse för uppgift?
Huvudföreningen AIK äger rätten till varumärket. AIK Merchandise AB hyr rättigheten till att använda
varumärket till souvenirer. Merchandise ansvarar för och förvaltar AIK:s medel, att verka för och bevaka att
AIK:s klubbmärke, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken inte missbrukas eller används på ett
obehörigt sätt.
När du blir medlem i AIK så är det i huvudföreningen AIK du tecknar ditt medlemskap.
Föreningen AIK äger medlemskapet och det är vår uppgift att utveckla det i AIK men vi har även ett stort
ansvar att vårda och använda intäkterna. Bland annat genom att stödja den idrottsliga verksamheten inom
AIK-familjen.
Vår vision är att AIK som helhet ska vara Sveriges mest välskötta, respekterade och attraktiva idrottsklubb
med landets mest nöjda medlemmar.

AIK är medlemmarna!
AIK är Nordens största idrottsförening med en fantastisk och anrik historia. Känner Du samma glädje och stolthet
att vara AIK:are som de andra närmare 18 500 medlemmar ska naturligtvis även Du bli medlem i Allmänna
Idrottsklubben!
Som medlem förklarar Du din kärlek till AIK extra mycket och är med och påverkar Allmänna Idrottsklubbens
framtid. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir AIK ekonomiskt. Överskottet av medlemsintäkterna går
tillbaka till våra idrotter i AIK!
Bli medlem redan idag!

