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Här är budget, verksamhetsberättelse och resultatrapport inkl kompletterande 

frågor och svar från Northside Bulls, vilka ansöker om inträde i AIK.  

 

På sidan 15 kommer Huvudstyrelsens svar på ansökan, och på sidan 16 finns 

AIK:s rutiner och kriterier för nya idrotter inom AIK. 

 

 

BUDGET 2019- Lag i Division 1 

 
Förutsättningar intäkter 

1. Minst 35 seniorspelare i Division 1 (medlemsavgift 4 000 kr) 

2. MiAst 20 spelare i U19 

3. MedleFAsa•1gift U19 2 800 ler 

4. 10 familjemedlemskort a 800 kr samt 2x35 stödmedlemskort a 500 kr ska säljas 

5. 80 betalande åskådare per hemmamatch för seniorerna (Dl) 100 kr i entreavgift. 

6. 50 tkr i sponsorintäkter 

7. Övriga intäkter som föregående år 

 
Förutsättningar utgifter 

1. Max. 55 tkr i alla former för ersättning till inhemska coacher 

2. Fyra (4) coach-clinics (max 50 tkr) budgeterat 

3. 35 tkr för camps/träningsläger (förutom abonnemang på Bosön, Solna hallen, Bergshamra) 

4. Inga nya matchställ 

5. SAFF-avgifter 32 tkr SEN Dl-lag och 16 tlEr U19  

6. Övriga kostnader som föregående år 

 

Belopp Antal 

Spelaravgifter 140 000 

Senior (Dl) 

U-19 

140000 

0 

4000 

2 800 

35 +500 kr 

0 +200 kr 

Stödmedlemmar/Årskort 43 000 

Familjemedlemmar 

Stödmedlemmar 

8000 

35000 

800 

500 

10 Sålda famil 

70 Seniorers 

Aktivitetsbidrag (LOK) 10 000 

LOK-VT 

LOK- HT 

5 000 

5 000 

Klubbjobb 56 000 

Tough Viking 

Klubbjobb seniorer 

Klubbjobb, Ul9 

20000 

36000 

0 

10000 

1200 

600 

2 

30 30 spelare 

0 15 spelare 
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Icke-medlemmar 

24 000 

24000 100 80 3 80 betalan, 

 

Försäljning  ( Kiosk ) 79 000 

Seniorer (Dl) 15 000 5 000 3 

U-19 0 3 000 0 

Sanktan kiosk 36000 3000 12 

Merchandise 16000 

Hyra av låneutrustning 12 000 600 20 

Biljettintäkter ( Senior ) 
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Kommentarer 

 
 
 
 
 

 
!jemedlemskort å 800 kr 

:a sälja 2 årskort å 500 kr 

 
 
 
 
 
 
 

 
som utför 10 timmar betalda klubbjobb 

som utför 5 timmar betalda klubbjobb 

 
 

de åskådare Div 1-matcher 2019 
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Sponsorintäkter 50 000 

Externa sponsorintäkter 50000 

 
SUMMA INTÄKTER 

 
402 000 

 
 
 

 
Plan- & lokalhyra 119 000  

Träningar Bergshamra 48000 

Hemmamatcher Senior 12 000 

Träning inomhus 39000   Bosön (24 · 

Träningsläger (bidrag senior) 20000   Bidrag (till! 

Träningsläger (bidrag U19) 0   Bidrag (tilU 

 

Resor 
 

30 000 
   

Seniorer (elitlag) bortamatcher/slutspel 0 0 0  

Seniorer (Dl) bortamatcher/slutspel 30000 6 000 5 3 reg. matc 

U-19 bortamatcher/slutspel 0 6000 0  

Domararvoden 40 000 
   

Seniorer (elitlag) 0 11000 0  

Seniorer (Dl) 40000 8 000 5  

U-19 0 5 000 0  

 

SAFF / SAFE 
 

38 000  
   

SAFF SEN (elitlag) avgift (serie/anm/lie)     

SAFF SEN (Dl) avgift (serie/anm/lie) 32 000   Enl. TB 201 

SAFF U-19 avgift (serie/anm/lie) 0   Enl. TB 201 

SAFF licens/ Migr.verket importer 0 1000 0  

Domarlicenser 4000 400 10  

Föreningsavgift SAFF 2 000    

SAFE medlemskap 0    

Utrustning 23 000 
   

Investering. Matchställ, Seniorer - grön 0 400 0 Inga nya m 

Investering. Matchställ, Seniorer - vit 0 400 0 Inga nya m 

Investering. Matchställ, U19 - grön 0    

Div. träningsutrustning 20000   Bollar 12,', 

Domarkläder 3000    

Övrigt 75 000 
   

Läkare & undersökning 10000   Inkl. match 

Kioskinköp 45 000    

Funktionärskläder 0    

Hemsida 3 000    
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tkr) och Solnahallen (15  tkr) 

commande kostnader egenfinansieras) 

commande kostnader egenfinansieras) 

 
 
 

:her + Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_g 

.9 

 

 

 

 

 

 

 
1atchställ 

,at chställ 

övrigt 8' 

 

 
1läkare 
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Matchutrustning (kedja, PR mm) 5 000  

Merchandise 12 000 

Coacher 50 000 

Kostnadsersättning HC 20000 

Coacharvode S&F    Oscar BenE 

Arvode Trainer 15 000   ATTSwede 

Coachutrustning inkl. HUDL, kläder mm. 15 000    

Coachclinics 25 000 
   

Coach-clinic US-coach 10000 10000 1 st En coach-c 

Coach-clinic svenska coacher 15 000 5 000 3 st Tre tillfälle 

SUMMA KOSTNADER 400 000 
   

 

RESULTAT: 2000 
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ttsson (klubbjobb) 

!n (Justus) 

 
 
 

 
linic med influgen US coach 

n med renommerade svenska coacher 
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Kostnadsram för HC seniorlag 2019  

 

Avser perioden 2018-12-01-- 2019-11-30 

 

Tränari(lrvoden 

Omfattar samtliga former av ersättning 

50 000 

Utlägg, resekostnader, arvoden (lön) inkl. skatter o avgifter  

utbildning o dispenser, coachkläder, HUDL  

 

Coach clinics 

1 coach-clinic med inbjuden US coach (20 tkr) 

 
25 000 

3 coach-clinics med inbjudna svenska coacher (3 x 10 tkr)  

 

Camps och aktiviteter 

Aktiviteter utöver Bosön, Solnahallen, Bergshamra 

20 000 

Träningsläger (alla kostnader)  

!Total kostnadsram för HC 95 oool 
 
 

 
Kostnader utanför HC-kostnadsram 

 

 

Licensavgifter SAFF (Dl) 
 

32 000 

Resor till bortamatcher 30000 

Planhyra Bergshamra 48000 

Abonnemang på Bosön 20000 

Abonnemang Solnahallen 15 000 

Domarkostnader 40000 

Läkareundersöknin gar 10000 

Delsumma 195 000 

 
 

 
Totalsumma (seniorer) 

 
 

 
290 000 
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STU Northside Bulls AFC 

 

 

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31 

Resultatenhet: Hela företaget 

Period: 18-01-01 - 18-12-31 

 
Resultatrapport 

Preliminär 

 

Sida: 

Utskrivet: 

Senaste vemr: 

'OJ · 
I 

19-01-30 

 
372 

 

  Ackumulerat Tot fg år 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3110 Intäkter träningsläger och camp 9 600,00 7 600,00 
3120 Intäkter försäljning kiosk 77 349,00 120 824,25 

3130 Intäkter biljettförsäljning 46 560,00 71 665,00 
3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial 51 500,00 50,00 

3541 Försäljning merch 10 100,00 3 800,00 

3542 Intäkt hyra av utrustning 8 400,00 8 100,00 

3610 Medlemsavgifter 188 350,00 150 900,00 

3612 Stödmedlemmar 6 000,00 0,00 

S:a Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

397 859,00 362 939,25 

 

 

 

 

 

S:a Övri ga. rörelsc i.ntä ktcr 

 
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 

 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

112 235,60 169 672,39 

 
510 094,60 532 611,64 

4010 Inköp material och varor -23 399,90 -38 201,00 

4012 Inköp kiosk -38 771,59 -52 463,01 

4013 Slutspel matchställ och t-shirt -108 962,00 -42817,00 

4020 Tränarutbildning 0,00 -900,00 

4030 Träningsläger och camp -37 900,00 -27 875,00 

4110 Avgift SAFF seniorer div I -32 000,00 -32 000,00 

4111 Avgift SAFF Seniorer superserien 0,00 -26 000,00 

4112 Föreningsavgift SAFF -2 000,00 -2 000,00 

4120 Övergångskostnader -3 200,00 -3 600,00 

4130 Direkta kostn merchandise 0,00 -9 875,00 

4131 Avgifter SAFF U-19 -16 000,00 -16 000,00 

S:a Råvaror och förnödenheter mm -262 233,49 -251 731,01 
 

Bruttovinst 247 861,11 280 880,63 

 

Övriga externa kostnader 
5010 Lokalhyra -69 884,00 -74 631,00 
5800 Resekostnader -12 808,00 -8 815,00 

6230 Datakommunikation -14 246,07 -13 958,93 

6250 Porto -450,00 -715,00 

6340 Resekostnader i samband med matcher -27 109,62 -31 831,00 

6341 Boendekostnader i samband med matcher -9 170,00 -19 600,00 

6370 Domarkostnader -37 659,00 -33 409,00 

6375 Kostnader för läkare/athlectic trainer -12 500,00 -31 550,00 

6376 Fystränare -28 851,00 0,00 
6390 Övr kostnader -16 448,00 -21 517,14 

6491 Kostnader årsfest -17 250,00 -22 133,00 

6570 Bankkostnader -8 330,54 -10263,12 

6591 Tränararvoden -5 600,00 -3 950,40 

S:a Ovriga externa kostnader -260 306,23 -272 373,59 

 
Personalkostnader 

   

3985 Statliga bidrag 17 608,49 20 404,00 

3987 Kommunala bidrag 10 621,75 12 785,00 

3989 Klubbarbete 28 710,00 49 680,00 

3990 Övr ersättn och intäkter 9 091,00 10 519,00 

3991 Sponsring ' . 27 004,36 50 084,39 
3992 Intäkt årsfest 9 200,00 10 200,00 

3993 Sponsring matchställ och tröjor slutspel 10 000,00 16 000,00 
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7510 Sociala avgifter I 257,00 0,00 

S:a Personalkostnader 1 257,00 0,00 
 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -521 282,72 -524 104,60 
 

Rörelseresultat före avskrivningar -Il  188,12 8 507,04 
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STU Northside Bulls AFC 

 

 

 
Räkenskapsår: 18-0 l-0 I - 18-12-31 

Resultatenhet: Hela företaget 

Period: 18-01-01 - 18-12-31 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 

Utskrivet: 19-01-30 

Senaste vernr: 372 

Avskdvningar 
7830 Årets avskrivning 

S:a Avskrivningar 

 
Ackumulerat Tot  fg år 

 

-5 600,00 -5 600,00 

-5 600,00 -5 600 00 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar -16 788,12 2 907,04 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -16 788,12 2 907,04 

Resultat från finansiella investeringar 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

  

8423 Räntekostnader skattekonto 0,00 -584,00 

S:a Räntekos tn ade r och liknande resultatposter 0,00 -584,00 

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 -584,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -16 788,12 2 323,04 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -16 788,12 2 323,04 

Resultat före skatt -16 788,12 2 323,04 

Beräknat resultat -16 788,12 2 323,04 

 
8999 

 
Redovisat resultat 

 
0,00 

 
-2 323,04 
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Verksamhetsberättelse STU Northside Bulls AFC 2019 
 

STU Northside Bulls AFC, tillsammans med sina systerföreningar Täby Flyers och Solna 

Chiefs är en av Sveriges största amerikanska fotbollsföreningar. Bulls har Senior lag (ca 

49 spelare) och totalt 157 medlemmar inklusive tränare och stödmedlemmar. 

Flyers tillsammans med Chiefs är tillsammans några av Sveriges största 

ungdomsfotbolls föreningar med ytterligare ca 160 ungdomsspelare, I 

ungdomsföreningarna spelar man till 19 års ålder. 

 

Säsongen 2018 inleddes med träningar för seniorer på Bosön samt i Solna hallen från 

december månad. JP Lannefors tog över som headcoach efter Marcus Juhlin och 

implementerade en del genomgripande spelsystems förändringar. Vi hade mycket bra 

deltagande redan från start och hade ett snitt på ca 27 spelare som deltog på 

försäsongsträningarna och träningslägren. Mycket glädjande för i år var att ett antal (6) 

spelare från KTH Royals (universitetslag) anslöt till truppen efter att deras inomhus 

säsong var slut. Bulls har nu inlett ett djupt samarbete Royals som innebär att vi 

kommer ha ett möjligt inflöde av spelare utanför vårt naturliga upptagningsområde. 

 
Seniorlagets seriespel i Superettan inleddes med förlust mot Tyresö Royal Crowns men 

följdes upp med vinst mot Jönköping. Tredje match förlorades mot Karlskoga, och det 

var den sista matchen som förlorades i grundspelet. Bakgrunden till framgången var att 

det nya spelsystemet kommit på plats och att vi hade en av ligas djupaste trupper. Efter 

idel segrar under säsongen så föll Bulls slutligen i semifinalen hemma mot Arlanda i en 

mycket jämn match. 

 
 

Ekonomin: För perioden jan-sep 2018 uppgick intäkterna till ca 491 tkr medan 

kostnaderna uppgick till ca 432 tkr och ett negativt resultat på -14 tkr för årets första 

nio månader. Total omsättning för kalenderåret 2019 kommer troligen att hamna runt 

ca 530 tkr då en del intäkter från tex Finnkampen inte har inkommit ännu. 

 
På intäktssidan uppnåddes acceptabla resultat för medlemsavgifter för seniorerna, 

kioskförsäljning och entréintäkter, där semifinalmatchen med utgjorde en höjdpunkt. 

Budgetmål för klubbjobb har uppnåtts. Egenkapitalet uppgår prel. till +100 tkr och 

likviditeten i klubben är god. 

 

Slutlig redovisning av resultat- och balansräkning kommer att presenteras på ett extra 

årsmöte i början av mars 2020 när årsrapporten för helåret 2019 beräknas vara 

färdigställd. 

 

Ekonomin har varit stabil under året med fortsatt kontroll på kostnadssidan samt högre 

intäkter i samband med matcher och genom klubbjobb, bidrag. Ökat fokus på sponsring 

kommer krävas under 2020 för att på sikt komma tillbaka till Superserien. 
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Målsättningar och utmaningar under 2019 är att gradvis förbättra STU på alla 

områden. Prioriterat nu är att ytterligare förbättra; 
 

 

• Satsningen på egna talanger 

o Styrelsen har tagit ett beslut att använda klubbens resurser till att utveckla 

egna talanger istället för att lägga stora medel på importspelare. Klubben 

tror att det på sikt kommer att vara en framgångsfaktor för Bulls och 

fotbollen i Sverige. 

 
• Hemmamatcherna 

o För att på sikt kunna spela i Superserien och konkurrerar med övriga lag 

behöver Bulls fortsätta att förbättra sitt matcharrangemang. Det är genom 

ett bättre matcharrangemang, mer publik, större intresse som det även 

skapas ett värde för sponsorer att vara med. Här behöver alla vänner i 

STU familjen hjälpa till så att A-lagets hemmamatcher blir en fest. 

 
• Ekonomi 

o För att kunna lyfta Bulls till högre nivåer så behöver ekonomin förbättras i 

takt med högre ambitioner. Bulls behöver lyckas med att skaffa fram 

sponsorer om verksamheten ska kunna utvecklas vidare. 

 
• Organisation 

o Bulls behöver fler personer som jobbar med att förbättra och utveckla 

olika delar av verksamheten. I en idrottsförening, baserad på frivilligt 

arbete, så är summan av medlemmarnas insatser en bas för den 

ambitionsnivå föreningen kan ha. Ex på områden som behöver jobbas på 

är Sponsring/marknad, PR och kommunikation (webb; Press mm) och 

Tränings-/matchförutsättningar (Coachstaber, träningstider, utrustning). 

 
• Bergshamra Arena 

o Bergshamra Arena måst vidareutvecklas under 2019 och kommunen 

(Solna Stad) behöver ta tag i ex scoreboard, tidtagning mm. 

 
 

Bulls siktar med full kraft fram emot säsongen 2020 och har ambitionen att fortsätta 

växa organiskt och spela seriefinal 

 

 
 

Styrelsen för STU Northside Bulls AFC 
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1. Om jag förstått det rätt så önskar ni att AIK övertar en befintlig verksamhet? I så fall - vilka delar 
av verksamheten? Eftersom ni anger att det finns systerföreningar, så är det bra att reda ut vad som 

eventuellt ska överföras i AIK:s regi. 

Vi ser gärna att AIK tar över STU Northside Bulls verksamhet. Systerföreningarna drivs som 

egna separata juniorverksamheter utan vår regi. Det finns ett muntligt avtal som instiftades 
när föreningen startade vilket innebär att när en junior spelare har åldern inne ska denna 

flyttas upp till seniorverksamheten i STU Northside Bulls. Vår tanke är att denna process 

fortsätter även vid en eventuell ombildning till AIK. 

 

2. Har föreningen på något sätt hanterat frågan om överlåtande till AIK? D.v.s. finns det någon 

form av beslut hos årsmöte eller på något annat sätt något yttrande från vad era medlemmars 

önskan är? 

Det var spelarna själva som adresserade frågan efter säsongen 2019. De kände att det 

skulle vara mer attraktivt att ombildas till AIK. Frågan togs sedan upp på ett styrelsemöte 

där styrelsen var enig med spelarna. Efter detta kallades det till ett officiellt möte för alla 

medlemmar där en omröstning gjordes med resultatet 34 personer var för en ombildning, 

en person var emot. 

 

3. Ni bifogar en resultatrapport per 2018-12-31. Är den representativ även för 2019? D.v.s. ser 

den ungefär likadan ut? Är det lika hög omsättning? Finns det några betydande skillnader, 

framförallt när det gäller intäkterna? 

Resultatrapporten är representativ även för 2019. Tack vare bland annat klubbjobb som 

medlemmarna utför och diverse event som vi anordnar har vi en lika hög omsättning. Vår 

målsättning är att fortsätta driva kiosken på Bergshamra. Vi ser heller inga skillnader från 

föregående år då det gäller tex serieavgifter eller planhyra. Tränarstaben kommer även 

fortsättningsvis inte ta ut några löner eller andra ersättningar. 

 

4. När det gäller er nuvarande styrelse - kommer alla vilja följa med till AIK? Hur är den allmänna 

uppfattningen om att "bli AIK:are" från medlemmarna? 

Alla är positiva till en förändring och villiga att fortsätta sitt arbete. Om någon slutar 

kommer det vara på grund av andra anledningar såsom t ex tidsbrist eller personliga skäl. 

Hela organisationen ställer sig mycket positiva till att bli AIK. 

 

5. Finns det några andra problem under uppsegling? Eller något som kan bli problem? 
Vi känner att vi har en stabil organisation samt ekonomi vilket har varit en 
grundförutsättning för att ansöka. Vi har också förvarnat vårt tävlingsutskott om att det kan 

bli aktuellt med ett namnbyte innan seriestart vilket har accepterats. Utmaningen blir för oss 
att hinna få fram matchställ samt marknadsföra oss innan första matchen. 

 

6. Avslutningsvis, den kanske viktigaste frågan - varför vill ni komma till AIK? 
AIK är för oss det självklara valet. Både ur ett geografiskt perspektiv samt att vi historiskt har 

en gemensam rival i Djurgården samt att vi delar AIK Stilens nyckelord; Attityd, Ansvar och 

Respekt. För oss är det en förutsättning för att spelare och tränare ska trivas hos oss och vilja 
stanna då klubben drivs helt ideellt. 

Vi känner också att genom att vara en del av AIK kommer vi kunna nå ut till människor som 

känner att de inte har en plats i en konventionell sport. Hos oss har alla individer sin roll. 

Vår sport kräver att alla typer av spelare finns för att laget ska kunna fungera. Allt från en 

person på 130 kg som är en grym blockerare till en person som väger 65 kg som ska 

undvika att bli tacklad, 

med vänliga 

hälsningar 

Valdemar o 

John 
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         2020-02-17 
 
Ansökan om ny idrott inom AIK 
Huvudstyrelsen rekommenderar att årsmötet avslår ansökan om ny idrott som inkommit till AIK:s 
huvudförening. Ansökan gäller idrotten Amerikansk fotboll och det är nuvarande förening Northside Bulls 
som står bakom inkommen ansökan.  
 
Huvudföreningen har satt upp ett antal kriterier som ansökande idrotter har att förhålla sig till vid ansökan 
om uppstart av ny idrott inom AIK. Huvudstyrelsen kan konstatera att ansökan uppfyller samtliga kriterier 
samt att kompletterande handlingar för ansökan har inkommit vid förfrågan.  
 
Skälen till att huvudstyrelsen rekommenderar årsmötet att avslå ansökan trots uppfyllda kriterier har med 
pågående verksamhet inom AIK och det tidsmässiga skedet för ansökan att göra. AIK består idag av 12 
idrotter. Under de senaste åren har huvudstyrelsen startat upp och genomfört flera övergripande processer i 
syfte att stärka klubben och dess idrotter. Dessa processer är i en implementeringsfas där bland andra nya 
samarbetsavtal tecknats med målet att huvudföreningen både nu och i framtiden ska kunna stödja 
nuvarande idrotter på bästa sätt. Under det arbete som krävs för att ge full stöttning till befintliga idrotter är 
det huvudföreningens uppfattning att tiden inte är den rätta för att bredda AIK med ytterligare en idrott år 
2020.  
 
Huvudstyrelsen vill med detta sagt samtidigt tydliggöra att vi välkomnar ansökan som sådan och hoppas att 
förfrågan kan återkomma i framtiden vid fortsatt intresse. 
 
AIK Huvudstyrelse 
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         antaget 2019-05-08 

 
 

Rutin och kriterier för nya idrotter inom AIK 

 

§ 19 – KRITERIER FÖR NYA IDROTTER 
Generellt gäller att AIK ska vara restriktiva med att ta in nya idrotter på sitt program. Nya idrotter ska 
etableras som specialidrottsföreningar.  
 
Ny idrott i AIK ska 
 

- bedrivas inom specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet 
- ej konkurrera med befintlig verksamhet 
- i sin verksamhet tydligt bygga på AIK:s värderingar 

 
- bedrivas med inriktning mot både en omfattande barn- och ungdomsverksamhet samt 

elitverksamhet på junior- och seniornivå 
- ha goda tillväxtmöjligheter avseende utövare, intresse för idrotten bland AIK:s medlemmar och 

träningsmöjligheter 
- ha presenterat en genomgripande plan för hur verksamheten ska etableras och utvecklas 

 
- uppvisa en ekonomisk plan omfattande hela grenens etableringsperiod inom AIK samt plan för dess 

fortsatta reguljära verksamhet 
- ha en sådan organisatorisk stabilitet att den etableras som en specialidrottsförening inom AIK 

 
 
Rutiner 
När det inkommer en förfrågan om en ny idrott ska styrelsens ordförande eller sekreterare meddela att 
idrotten ska återkomma med handlingar om hur idrotten är tänkt att bedrivas. Detta inkluderar en 
ekonomisk plan för verksamheten samt beskrivning av tilltänkta aktiva medlemmar och vilka som kan tänkas 
ingå i en framtida styrelse hos den nya idrotten. 
 
Ordförande eller sekreterare ska även meddela de kriterier som framgår av AIK:s stadgar.  
 
AIK:s arbetsutskott tar emot handlingarna och lägger fram förslag till beslut hos AIK:s styrelse. Vilka sedan 
tar upp frågan på ett årsmöte eller extra medlemsmöte för beslut.  
 
Det ekonomiska underlaget är särskilt viktigt. En idrott som uppvisar en ekonomisk plan där kan förmoda 
återkommande ekonomiska bidrag för att klara ekonomiska kriser inom den tilltänkta idrotten, skall avslås.  

 


