Motion till Allmänna Idrottsklubbens, AIK:s, årsmöte 2018.
Ökad omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning och uppföljning av AIK-föreningars
och -bolags verksamhet som skydd av AIK:s klubb- och varumärke.
Bakgrund:
AIK:s klubb- och varumärke är Sveriges högst värderade idrottsklubb- och varumärke. Detta värde är bl a en
garant för att t ex attrahera nya medlemmar, sponsorer eller ingå samarbeten med andra parter. Att skydda
och förstärka klubb- och varumärket AIK:s värde är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för fortsatt
utveckling av all verksamhet inom AIK.
Inom AIK är det Huvudstyrelsen, HS, som, på uppdrag av medlemmarna, ansvarar för förvaltning av AIK:s
klubb- och varumärke och därmed de värden det representerar.
Svensk idrott i allmänhet och AIK i synnerhet har en alltmer omfattande och komplex verksamhet, inte minst
i ekonomisk och juridisk betydelse. Parallellt med detta förekommer allt oftare larmrapporter om olika slag
av ekonomisk brottslighet kopplad till idrott. Även AIK har nämnts i dessa sammanhang.
Denna utveckling ställer krav på mer omfattande, systematisk och mer kvalificerad ekonomisk och juridisk
kontroll av verksamheten.

Beskrivning:
I AIK drivs verksamhet i ett stort antal föreningar och bolag vilket medför att AIK:s klubb- och varumärke
exponeras i många sammanhang och representeras av många förtroendevalda. Formellt arbetar alla
föreningar och bolag inom ramen för AIK:s stadgar och värdegrund. Samarbetet regleras i de avta l som AIK:s
HS upprättat med respektive specialidrottsförening enligt AIK:s stadgar, Specialidrottsföreningar §22.
De olika föreningarnas och bolagens självständighet är viktiga grundförutsättningar inom AIK. Det personliga
engagemanget och idealiteten är viktiga drivkrafter i all idrottsverksamhet, så även inom AIK. Men i en
alltmer komplex och alltmer omfattande verksamhet, som inom stora delar av AIK, ökar kraven inom
föreningen beträffande kunskap och ansvar för idrottsligt, ekonomiskt och juridiskt regelverk och
lagstiftning. Förtroendevalda och anställda i olika styrelser har därmed också ett alltmer omfattande ansvar,
en alltmer komplex uppgift och en ökande personlig risk.
Att företräda AIK:s klubb- och varumärke är en grannlaga uppgift som således ställer krav på varje
företrädare att ständigt företräda AIK:s grundläggande värderingar samt att i alla sammanhang handla i
enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
I samband med rekrytering av förtroendevalda bör därför respektive valberedning och nomineringskommitté
vara noggrann med kontroll av aktuella personers förutsättningar och intresse att företräda AIK:s
klubbmärke och de värderingar det representerar.
En tydlig stödjande kontrollverksamhet som omfattar alla AIK-verksamheter skulle ge förtroendevalda och
andra funktionärer bättre förutsättningar och bättre stöd att fokusera på den idrottsliga verksamheten. Det
skulle också bidra till att AIK:s klubb- och varumärke skyddas mot alltifrån misstag till kvalificerade angrepp
med felaktiga syften.
Denna motion föreslår att en systematik och konsekvens beträffande uppföljning och kontroll införs inom
samtliga verksamheter som arbetar under klubb- och varumärket AIK.
Syftet är att skydda samtliga AIK-enheter mot misstag eller direkta angrepp som kan skada klubb- och
varumärket och indirekt påverka även andra verksamheter inom AIK, än den enhet som är direkt berörd av
det inträffade.

Yrkande:
Motionärerna yrkar mot ovanstående bakgrund att AIK:s stadgar, Specialidrottsförening §22, kompletteras
enligt följande:
1. AIK:s Huvudstyrelse, HS, får mandat att genomföra verksamhetsstyrning och -uppföljning inom
samtliga AIK-föreningar och bolag omfattande kontroll av bl a:
a. Samtliga samarbetsavtal - leverantörer, samarbetspartners, sponsorer m fl
b. Samtliga anställningsavtal - idrottsaktiva, funktionärer, övriga anställda
c. Ekonomisk redovisning – kvalitetsuppföljning
d. Finansiering och resultat – budget och resultatutveckling
e. Betalningar och annat uppfyllande av ingångna avtal
f. Deklarationer av, i förekommande fall, skatt-och arbetsgivardeklaration samt
momsdeklaration
g. Betalning av skatter och arbetsgivaravgifter samt moms
h. Övrig ekonomisk och juridisk verksamhet
i. Hur exponering av klubb- och klubb- och varumärket görs t ex i samband med arrangemang,
sponsorträffar mm
2. AIK:s huvudstyrelse, HS, har ansvar för att verksamhetskontroll genomförs inom samtliga AIKverksamheter minst en gång per verksamhetsår samt därutöver på förekommen anledning.
3. Genomförda verksamhetskontroller redovisas i sammandrag i samband med AIK:s ordinarie
årsmöte.
4. AIK:s Huvudstyrelse, HS, får mandat att, om en specialidrottsförening bryter mot gällande avtal säga
upp avtalet med två månaders uppsägningstid. Vid allvarligt brott mot avtalet äger AIK:s
Huvudstyrelsen, HS, rätt att frånträda avtalet med omedelbar verkan.

Förslag till beslut:
Motionärerna föreslår att årsmötet fattar följande beslut:
1. Att etablera en tydlig verksamhetskontroll omfattande samtliga AIK-verksamheter som stöd för
förtroendevalda och funktionärer och som skydd för AIK:s klubb- och varumärke.
2. Att AIK :s Huvudstyrelse, HS, får i uppdrag av årsmötet att under kommande verksamhetsår:
a. Utforma ett tydligt kontrollsystem i enlighet med detta förslag som komplement till avtal med
specialidrottsföreningar.
b. Genomföra kontrollerna under kommande verksamhetsår samt på efterföljande ordinarie
årsmöte redovisa de genomförda åtgärderna samt utfall av dessa.
c. Genom komplettering i avtal med specialidrottsföreningar §22, reglerar denna utökade
kontrollverksamhet.
d. Genom komplettering i avtal med specialidrottsföreningar §22, reglera villkor för uppsägning
respektive frånträdande av avtal med specialidrottsförening.
e. Formulera grundläggande krav, beträffande efterföljande av juridiska och ekonomiska lagar
och regler, för förtroendevalda i samtliga AIK-verksamheter.
f. Formulerar riktlinjer för valberedningar och nomineringskommittéers arbete
g. Utformar och årligen genomför utbildning/information till nytillträdda förtroendevalda inom
AIK-sektioner, -föreningar och -bolag.
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