
Motion AIK HF 
 

Motion från AIK Golfklubb till årsmöte i AIK HF angående stadgeändringar av 
paragraferna 5, 6, 23 och 27 
 
Bakgrund 
När det gäller medlemskap i AIK och egna fristående föreningar i AIK HF är nuvarande stadgar 
otydliga med utrymme för tolkningar och missförstånd. Nuvarande stadgar kan ex tolkas så att ett 
medlemskap i AIK HF automatiskt även innebär ett medlemskap i sektioner/egna juridiska föreningar 
inom AIK familjen. 
 
Det är särskilt i §§ 5, 6, 23 och 27 som medlemsbegreppet blir otydligt. Kanske fanns det ett syfte 
(kanske inte) med just dessa paragrafers texter när dessa en gång fastställdes. Idag när det 
övervägande antalet specialidrotter inom AIK är organiserade i egna juridiska föreningar är dessa 
paragrafers lydelser olyckliga. Särskilt när det gäller röstberättigandet på årsmöten i AIK:s 
sektioner/föreningar där vi vid flera årsmöten på 2000 talet fått uppleva att ovanligt många 
årsmötesdeltagare kunnat teckna medlemskap på plats just innan årsmötet påbörjats. Stadgar är till 
för att skapa trygghet och stabilitet i verksamheten men det svårt att se att vi lägger grunden för 
detta med nämnda paragrafers nuvarande lydelser.  
 
Motiv 
Det kan inte vara rimligt att en person kan få rösträtt och därmed möjlighet att påverka beslut kring 
en verksamhet hen endast varit del av i några få timmar av ett helt verksamhetsår. Det överordnade 
syftet med medlemskap måste vara att över tid stödja och delta i den vardagliga verksamheten och 
inte att i sista stund skaffa sig rösträtt på ett årsmöte. Med dagens system vandrar vi i demokratins 
tassemarker, ja till och med i utkanterna av desamma. 
 
Yrkande 
Vi yrkar på att texterna i §§ 5, 6, 23 och 27 ändras enligt följande; 
 
§5: Följande tillägg görs till paragrafen; 
”Årsavgift till sektion/SF beslutas av respektive sektion/SF.” 
 
§6: De två sista meningarna i paragrafen tas bort och ersätts med följande text; 
”För att representera AIK i tävlingar, oavsett ålder, krävs medlemskap i både AIK HF och berörd 
sektion/specialidrottsförening. Detsamma gäller valbarheten till förtroendeuppdrag i styrelser och 
valberedningar.”  
 
§ 23: Nuvarande text tas bort och ersätts med följande;  
”Medlem i AIK HF har närvaro- och yttranderätt på årsmöte i sektion/SF. För att erhålla rösträtt på 
årsmöte i sektion/SF krävs att medlemmen erlagt stadgad årsavgift till sektion/SF senast två månader 
före årsmötet eller senast före årsmötet om medlemmen varit medlem i sektion/SF 
kalenderåret/verksamhetsåret närmast före årsmötesåret.” 
 
§27: Följande tillägg görs till paragrafen; 
”Rösträtt på årsmöte i sektion/SF se §23.” 
 
Den 28 oktober 2016  
Karsten Landin, ordförande 
e.u AIK Golfklubb 


