Årsmöte

Allmänna Idrottsklubben
Måndag 16 september 2013, kl 18.00
Radisson Blu Park Hotel, Frösundavik, Solna
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PROGRAM
17.00 Registrering öppnar
17.30 Uppvärmning och utdelning av utmärkelser. I samband med utdelning
av utmärkelser blir det intervjuer med mottagare och ledare.
18.00 Årsmöte

2: Innehållsförteckning & program

DAGORDNING
för Allmänna Idrottsklubbens årsmöte den 16 september 2013

1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av
a) ordförande.
b) sekreterare.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt årsberättelse
för sektionerna.
7. Rapport från specialidrottsföreningar och i förekommande fall bolagiserade verksamheter.
8. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för HS för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av arvode för revisorerna.
12. Fastställande av
a) årsavgift 2013/2014
b) engångsavgift för nästföljande verksamhetsår.
13. Förslag som väckts av HS eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem
senast 1 juni 2013.
14. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
15. Val av
a) ordförande i HS för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i HS för en tid av två år (samt eventuella fyllnadsval).
c) halva antalet ledamöter i respektive sektionsstyrelse för en tid av två år (samt eventuella
fyllnadsval).
d) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
e) ordförande i förtroenderådet för en tid av ett år
f ) tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012-2013
Formalia
Ledamöter:
Lars Rekke, ordförande
Mats Gustavsson, vice ordförande
Helena Roxtorp, sekreterare
Andres Muld, kassör
Övriga ledamöter:
Hans Arvidsson
Mona Enander
Andreas Jansson
Lotta Lindholm
Leif Rylander
Representation
Nils-Olof Zethrin har representerat klubben i Stockholms-Alliansens arbetsgrupp för supporterfrågor.
Möten:
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten.
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Ekonomi
Arbete för att stärka ekonomin har genomförts under året.
Likviditeten har förbättrats under året.
Årets resultat på + 1,8 mkr innebär att det egna negativa kapitalet på – 4,3 mkr kan reduceras med
motsvarande belopp till – 2,5 mkr.
AIK har under gångna verksamhetsår betalat tillbaka lån till samtliga ”Bårbärare” som ställt upp
ekonomiskt för föreningen under åren.
Under året har AIK Handboll bildat egen förening skild från huvudföreningen.
Arbetet med att värva nya medlemmar fortsätter.

Verksamheten
Styrelsen i AIK har identifierat fyra huvuduppgifter för sin verksamhet:
- Utveckla medlemskapet i AIK
- Vårda och utveckla varumärket
- Stödja den idrottsliga verksamheten inom AIK-familjen
- Hålla ihop AIK-familjen

Utveckla medlemskapet i AIK
AIK har för närvarande 16 800 medlemmar.
Styrelsen har under senare år bedrivit ett antal kampanjer för att rekrytera fler medlemmar bland annat
genom hemsidan och facebook.
I arbetet med att rekrytera fler medlemmar erbjuds medlemsföreningar och sektioner del av
medlemsavgiften från nyrekryterade medlemmar (första året). Incitament gäller nyrekryterade
medlemmar enligt följande:
Seniorer
400 kr
Juniorer
100 kr
Gnagismedlem
  50 kr
Familjer
400 kr
Ständig medlem
400 kr
Medlemmar erbjuds en tioprocentig rabatt på samtliga produkter i AIK-shopen och medlemmarna
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har erbjudits förtur vid köp av biljetter till vissa matcher i fotboll samt haft förtur i samband med
arrangerade resor i Europa League. En medlemmarnas match har genomförts, AIK – Timrå i ishockey.
En mobiltjänst, AIK Mobil, har lanserats för medlemmar (och övriga AIK-anhängare).
Styrelsen hoppas att under det innevarande verksamhetsåret lansera ett mera omfattande förmånspaket
för medlemmar.

Vårda och utveckla varumärket
Styrelsen har noterat att ett antal företag olovligen använts sig av AIK:s varumärke i kommersiellt syfte.  
Styrelsen har lagt ner arbete och resurser för att åtgärda detta.  I ett antal fall har detta lett till att AIK
numera får del av de intäkter som detta genererar. I andra fall har den olovliga verksamheten tvingats
till upphörande.
AIK Mobil är ett exempel på en verksamhet som redan på kort sikt beräknas ge AIK intäkter.
Styrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla och förnya hemsidan aik.se.

Stödja den idrottsliga verksamheten inom AIK-familjen
AIK har under gångna verksamhetsår åtagit sig ett borgensåtagande på 500 000 kr för ett lån till AIK
Ishockey från den fristående ekonomiska föreningen ”Den Svarta Massan”. AIK har dessutom beviljat
AIK Innebandy ett lån på 125 000 kronor. Sammanlagt har AIK beslutat om följande bidrag till våra
föreningar/sektioner som har och kommer att betalas ut under 2013:
* AIK Innebandy
* AIK Fotboll, dam
* AIK Innebandy
* AIK Ishockey, dam
* AIK Bandy
* AIK Bowling
* AIK Golf

250 000 kronor
150 000 kronor
125 000 kronor (lån)
100 000 kronor
100 000 kronor
  75 000 kronor
  40 000 kronor
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Hålla ihop AIK-familjen
Styrelsen i AIK samlar årligen samtliga ordföranden i AIK-föreningar/idrotts AB och sektioner till ett
eller två möten för att diskutera och informera om AIK-gemensamma frågor. Frågor som tagits upp
under året har varit bl a stadgefrågor, värderingar, varumärkesutveckling och gemensamt förhållningssätt
i aktuella frågor (bl a den s k 51-procentsregeln, statliga utredningar om problem vid tävlingsmatcher,
polisnotor mm).
Styrelsen har också tagit initiativ till AIK-gemensamma möten med Solna Stad för överläggningar om
idrottsanläggningar och andra för AIK viktiga idrottsfrågor.
Styrelsen bjöd in hedersledamöter, hedersmedlemmar, förtroendevalda och anställda till ”Svart Afton”
den 13 februari.
AIK:s julgransplundring gick av stapeln i januari ihop med Kamratklubben Gamla AIK:are.
AIK:s födelsedag firades på Hovet 14 februari i samband med AIK-MoDo då Wienerkonditoriet tyvärr
var stängt på grund av ägarbyte.
I september avgjordes det andra Gnagisloppet som lockade närmare 200 smågnagare.

Kansli/Personal
Kansliet består av kanslichefen Jonas von Kjerrulf samt medlemsansvarige Göran Brandt. Kansliets
huvuduppgift är att bistå styrelsen i dess arbete med att stärka medlemsnyttan och utveckla medlemskapet, att ansvara för klubbgemensam information, att stärka AIK:s varumärke samt att ta ansvar för
AIK-gemensamma frågor. De administrativa funktioner som tidigare utförts av kansliet har övergått till
AIK Fotboll respektive AIK Ishockey.

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
1 Idrotts AB
Vid föregående årsmöte i Allmänna Idrottsklubben (AIK) föreslog styrelsen följande stadgeändring av
inledningsavsnittet i stadgarna beträffande sk Idrottsaktiebolag:
AIK får efter beslut på medlemsmöte bedriva elitverksamhet inom Idrotts AB eller upplåta rätt att bedriva
idrottsverksamhet genom specialidrottsförening enligt nedan och de bestämmelser som beslutats av Riksidrottsförbundet (RF) och de specialidrottsförbund (SF) till vilka AIK är ansluten. AIK skall ha röstmajoritet på
bolagsstämma i sådant Idrotts AB.
Årsmötet godkände förslaget men beslut om stadgeförändring kräver beslut på två medlemsmöten enlig
§ 32 i AIKs stadgar. Styrelsen föreslår nu att detta årsmöte fastställer förslaget.

2 Uteslutning av medlemmar
Med anledning av en motion till föregående årsmöte föreslog styrelsen följande ändring beträffande
uteslutning av medlem enligt  § 3 i stadgarna:  
Medlem som motarbetar AIKs verksamhet eller uppenbarligen skadat AIKs intressen kan uteslutas
ur föreningen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest
omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen i stället tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom en
månad skriftligen yttra sig i ärendet.
I beslut om varning eller uteslutning skall skälen härfö redovisas samt anges vad medlemmen i fråga skall
iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas i betalt brev
med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut enlig denna paragraf fattas av HS. Beslut om uteslutning får dock inte verkställas om det inte underställts ett medlemsmöte och därvid fastställts. I sistnämnda fall räknas dagen för årsmötet som beslutsdag.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kap 1 § RFs stadgar.

Styrelsen föreslår att denna stadgeändring fastställs av detta årsmöte.
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VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 FÖR AIK
HS har antagit följande verksamhetsidé:
AIK ska:
- utveckla medlemskapet i AIK
- vårda och utveckla varumärket
- stödja den idrottsliga verksamheten
- hålla ihop ”AIK-familjen”
Under verksamhetsåret avser HS, inom ramen för en fortsatt ekonomisk effektivitet, att arbeta efter
följande verksamhetsplan:
Utveckla medlemskapet i AIK
- vidareutveckla medlemsregistret
- i samarbete med idrotterna förstärka värdet av medlemskapet
- fortsatta rekryteringskampanjer för fler medlemmar
Vårda och utveckla varumärket
- utveckla intäktsmöjligheter på basis av varumärket
- bevaka och åtgärda varumärkesintrång
Stödja den idrottsliga verksamheten
- i samverkan med specialidrottsföreningarna och bolagen använda  en del av intäkterna för speciella
insatser  till idrotterna.
Hålla ihop ”AIK-familjen”
- samverka med föreningarna och bolagen kring AIK-gemensamma frågor rörande t ex varumärkesfrågor, värderingar, relationer till stat och kommun
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
till Allmänna Idrottsklubbens årsmöte den 16 september 2013

Vid årsmötet 2012 valdes Helen Hellströmer (ordförande och sammankallande), Daniel Torbjörnsson
(ordförande i AIK Fotbollsförenings valberedning), Henrik Hasth (ordförande i AIK Ishockeyförenings
valberedning) och Per Wahrolén (ordförande i AIK Innebandyförenings valberedning) att utgöra
valberedning i AIK. Under verksamhetsåret har Helen Hellströmer och Henrik Hasth lämnat sina
uppdrag. Henrik Hast har ersatts av Anders Söderlind och Per Wahrolén har fungerat som sammankallande.
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och genomfört intervjuer med berörda funktionärer. Inför årsmötet 2012 föreslogs ett mindre antal ledamöter än föregående år. Utvärdering av
styrelsens storlek har fortsatt utvärderas i samråd med sittande styrelse. Slutsatsen är att styrelsens
nuvarande storlek är den rätta för verksamheten och ingen justering av antalet ledamöter föreslås. För
att få balans i mandatperioderna sker ett val på endast ett år.
Sittande valberedning lämnar härmed sitt förslag till styrelsesammansättning och övriga val.
Ordförande
Lars Rekke
omval, 1 år
Ledamöter
Lotta Lindholm
omval, 2 år
Mats Gustavsson
omval, 2 år
Mona Enander
omval, 2 år
Leif Rylander
omval, 2 år
Tommy Lindqvist
nyval, 1 år
Andres Muld
vald till 2014
Helena Roxtorp
vald till 2014
Andreas Jansson
vald till 2014
Revisorer:
Pia Holmström
nyval, 1 år
Kurt Hammarström
omval, 1 år
Revisorssuppleant:
Mazars SET AB
nyval, 1 år
Peter Johansson
nyval, 1 år
Ordförande i förtroenderådet:
Carl-Erik Hedlund
omval, 1 år
Solna den 2013-08-26
Valberedningen
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Nedanstående kamrater har lämnat oss för alltid
Owe N Nilsson 20120321 (1978)
Gunnar Norrby 2012 (1990)
Bengt Reuterhall 2012 (1961)
Sven Karpnäs 20120309 (1986)
Wania Törnquist 20120612 (1991)
Ingemar Ingevik 20120812 (1952)
Bertil Bäckvall 20121028 (1944)
Lars-Erik Hedeskog 2012 (1972)
Åke Wahlqvist 20120223 (1988)
Ingegerd Edström 2013 (1991)
Bo Billing 20121214 (1946)
Sivert Lundin 20130110 (1961)
Per-Allan Ahlborg 2013 (1977)
Rolf Widegren 20130123 (1989)
Laila Gustavsson 2013 (1993)
Ture Olander 20130210 (1939)
Lennart Carlsson 20121101 (1976)
Yngve Cronström 20130223 (1948)
Sven Bladstedt 2012 (2011)
Sigvard Gärdström 2013 (1971)
Ove Thorngård 20130202 (1969)
Sven Erik Håkansson 2013 (1965)
Stig Liljegren 20130223 (1978)
Martti Lindholm 2013 (1989)
Göran Henriksson 20130407 (2010)
Olle Jonsson 20130404 (1979)
Melvyn Karlsson 20130407 (2007)
Krister Jälmestål 20130413 (1968)
Olov Klasson 2013 (1947)
Raoul Lejeborg 20130505 (1999)
Hans R Nyström 2013 (1971)
Bruno Nyberg, hedersledamot, 20130608 (1953)
Björn Lerjbo 20130621 (1991)
Lars Forseth 2013 (1989)
Sune Reinhold 20130702 (1992)
Jerker N Hannerz 20130728 (1947), ständig ledamot
Börje Tapper 2013 (1963)
Bengt Forsman 2013 (1962)
Jan Hugner 20130818 (1997)
Torsten Edström 2013 (1962)
Parentes anger inträdesår.

