
Solna den 1 juni 2016 
 
 
Motion till nästkommande årsmöte (extra eller ordinarie) i Allmänna 
Idrottsklubben, AIK. 
 
Bakgrund 
 
Under en lägre tid har det bland AIK:s medlemmar diskuterats hur den demokratiska 
processen angående årsmöten och val av styrelseledamöter skall genomföras för att 
passa alla och envar. Vår övertygelse är att denna motion kan förena synsättet på hur 
medlemmars vilja att påverka styrelsesammansättningen ska ske i sann demokratisk 
anda. 
Det är inte bara i AIK:s huvudförening denna diskussion förs, utan även i de övriga 
föreningar som lyder under världens vackraste klubbmärke. 
 
Vi vill med denna motion ta processen framåt och låta medlemmarna styra AIK fullt ut i 
fråga om val av styrelseledamöter. Samtliga medlemmar säger sig värna om den 
demokratiska processen – så låt oss ta nästa steg i hur medlemmarna kan känna sig än 
mer delaktiga i skeendet.  
 
Vi har själva följt den debatt som råder gällande framtida e-röstning. Då det finns 
säkerhetsluckor i detta system är det inget som kommer prövas i skrivande stund. 
 
Den merkostnad som kan drabba AIK med ca 15-20.000 (medlemmar) x porto tror 
motionärerna inte blir avgörande. Vi tror tvärt emot att det system vi föreslår kan skapa 
fler medlemmar och således medlemsintäkter, då fler kan känna att de kan påverka i 
större utsträckning. 
 
Slutligen anser vi att Valberedningen kommer kunna dra stor nytta av detta system. De 
vill vara lyhörda i fråga om feed-back från AIK:s medlemmar. Med detta nya system får 
de klara indikationer på vad medlemmar anser om deras olika förslag till 
styrelseplatser. Öppenhet och transparens blir helt plötsligt fullt möjligt i klubben. 
De medlemmar som bor i andra delar av landet än huvudstaden kan nu känna att just 
deras röst blir hörd på ett sätt som tidigare varit omöjligt. 
Motionärerna tror att det blir ett ökat deltagande på årsmöten då fler personer känner 
sig delaktiga i processen. 
 
Motionärerna skickar likalydande motioner till klubbens fotbolls- och 
ishockeyföreningar. Vi ser gärna att huvudföreningen fortplantar detta nya system i 
övriga föreningar. 
 
Vi ber årsmötet yrka bifall till motionen med tillhörande förslag till text. Vi anser 
inte att det i dagsläget behövs en stadgeändring, men är öppna för den 
diskussionen. Årsmötet kan således med enkel majoritet säkerställa att 
arbetssättet antas med omedelbar verkan. 
 
 
 



Motionen 
 
En av Sveriges största stiftelser tillsänder sina medlemmar en valsedel med 
Valberedningens förslag till ledamöter. 
Valberedningen föreslår dubbelt så många kandidater mot vad styrelsen skall innehålla. 
Medlemmarna kryssar sedan i sina namn och skickar i god tid in sitt svar. 
 
Valberedningen får på så sätt en god idé om vad medlemmarna tycker och tänker. 
Styrelsekandidaterna får i valfritt antal ord på sig i utskicket på sig att manifestera vad 
de står för och vad de kan bidra med som styrelseledamöter. Den som önskar kan t ex 
öppna en egen hemsida för att vara så tydlig som denne vill vara. 
 
Vi anser att ovanstående ska kompletteras med utrymme för egna förslag för 
medlemmen att teckna ned och skicka in i samma handling. 
 
Formuläret skall vara medlemmen tillhanda senast sex veckor före planerat årsmöte och 
svarstiden bör sättas till två veckor. På så sätt har Valberedningen två veckor på sig till 
sin deadline att publicera sitt förslag. 
 
Vi vill att årsmötet väljer att låta medlemmarnas val bli tvingande för Valberedningen, 
men i andra hand kan vi tänka oss att det skall ses som vägledande. 
Rösträkning bör ske av externa part och siffrorna skall redovisas i samband med 
Valberedningens förslag. 
 
Årsmötet ska förbli föreningens högsta organ, så det är även fortsättningsvis årsmötet 
som beslutar. Dock kan med detta nya arbetssätt medlemmarnas vilja representeras på 
ett helt nytt sätt på årsmötet. 
 
Bifogat finns exempel på hur systemet kan se ut i praktiken. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Bobo Sörensen & Jonas Galotta 
 
Ständiga medlemmar i AIK 
  



Valförfarande 

AIK:s styrelse ska bestå av lägst 5 och högst 9 personer varav en är ordförande. Du som 
är medlem får med posten en vallista med tolv kandidater med en kort beskrivning av 
var och en. Kandidaterna är nominerade av valberedningen.  

När du röstar kryssar du för den eller de kandidater du tycker är mest lämpliga. Du får 
kryssa för maximalt 5 kandidater, kryssar du för fler, blir vallistan ogiltig. På listan ska 
det även finnas 5 tomma rader med tillhörande kryssruta. Här kan du nominera dina 
egna förslag till styrelsen. Namnet skall anges med fullständigt för och efternamn och 
gärna medlemsnummer. Det är ett krav att den nominerade skall vara medlem i AIK. 

Även i det fall du lägger till egna förslag så får du endast kryssa för maximalt 5 

kandidater. 

Eventuella tillägg, överstrykningar eller kommentarer gör att vallistan blir ogiltig.  

Vallistan sänder du in i det portofria svarskuvertet som bifogats vallistan.  

Senast 1 månad innan årsmötet ska kuvertet ha postats. 

 

Vad händer sedan? 

Vallistorna sorteras och resultatet sammanställs och rösträknarna räknar hur många 
röster var och en av kandidaterna har fått. Alla kandidater informeras skriftligen så 
snart rösträkningen avslutats om de kommer att nomineras eller ej.  

Innan dess ska resultatet presenteras på AIK:s hemsida senast 14 dagar innan årsmötet. 
De fem kandidater som fått flest röster blir nominerade som ordinarie 
styrelseledamoter på årsmötet. Valberedningen skall också nominera ordförande utifrån 
dessa fem. Skulle en eller flera personer fått så pass många röster att de tillhör de fem 
nominerade så skall en utförlig presentation av personen finnas tillgänglig och 
presenteras i samband med publicering av listan på hemsidan. 

Eftersom styrelsen kan bestå utav nio personer anstår det valberedningen fritt att 
nominera ytterligare  personer  bland de kandidater som står på vallistan. 

Valresultatet presenteras därefter på AIK årsmöte. Samtliga ovanstående kandidater 
utgör valberedningens förslag. Medlemmar kan på ordinarie årsmöte lämna egna, ej 
förhandsnominerade, förslag till ordinarie styrelseledamot och/eller 
styrelseordförande. 

Vallistorna samt valresultatet skall sparas på ett säkert sätt fram tom nästkommande 
årsmöte året efter, detta för att medlemmarna skall kunna gå tillbaka och kräva en 
omräkning samt kontrollera valresultat. 


