
 
 
 
 
Svar på motion om ”Ökad omfattning och kvalitet och juridisk styrning och uppföljning 
av AIK föreningars och – bolagsverksamhet som skydd av AIKs klubb- och 
varumärke. ” 
 
Bakgrund 
AIKs klubb- och varumärke är Sveriges högst värderade idrottsklubbs- och 
varumärke. Värdet är en garant för att attrahera nya medlemmar, nya sponsorer eller 
ingå samarbeten med andra parter. Att skydda och förstärka klubb- och varumärket 
AIK är huvudstyrelsen viktigaste uppgift. Ett avtal med AIK, oavsett idrott, ska stå för 
de goda värden AIK representerar. 
Klas Gustafsson och Kjell-Åke Carlanius önskar i sin motion förstärka huvudstyrelsen 
insyn i hela AIK-familjens ekonomiska förehavanden, och också göra det till en 
skyldighet för huvudstyrelsen att ner på detaljnivå granska samtliga föreningar och 
AB inom AIK varje år. 
Detta för att varumärket inte ska kunna svartmålas, och för att illasinnade krafter inte 
ska kunna utnyttja varumärkets status på ett ekonomiskt och för övrigt 
värdemässigt   negativt sätt. 
 
HS yttrande 
Huvudstyrelsen sympatiserar med motionärernas yrkande och förslag på beslut. 
Huvudstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av kontroll och 
övergripande insyn i de ekonomiska transaktioner som äger rum i AIKs namn, vare 
sig det gäller förening eller AB. 
Den övergripande tillsynen har HS idag, och den kommer också att förstärkas under 
det kommande året då nya avtal  som gäller rätten att använda AIKs varumärke, ska 
tas fram och undertecknas av alla idrotter inom familjen. Alla idrotter som vill tillhöra 
AIK-familjen ska ha samma uppdaterade avtal, där man bland annat godkänner 
huvudstyrelsens rätt till uppföljning och övergripande kontroll av verksamheten och 
alla handlingar. 
Utan denna insyn kan enskilda idrotter inte vara en del av  AIK- familjen, då 
varumärket måste skyddas. 
Formerna för denna kontroll klargörs i de avtal som idag finns och som kommer att 
förnyas under kommande år. Det är fullkomligt rimligt att HS ska ha detta ansvar, 
genom avtal och genom stadgar.  
Stadgarna i HS är grunden för all verksamhet inom AIK, och ingen idrott kan avstå 
från att följa dessa, lika lite som man kan välja att avstå från att följa de avtal som 
gäller nu och de nya som ska tas fram under kommande period. 
 
Yrkande 
HS föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen ska anses besvarad  

 


