
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Box 3090, 169 03 Solna 

Telefon: 08-83 77 55 info@aik.se www.aik.se 

Bakgrund 

Vid årsmötet 2020-03-11 föreslog styrelsen att stadgarnas § 23 skulle 

ändras i enlighet med följande: 

”Rösträtt till årsmöte och extra medlemsmöte tillkommer ny medlem 

som erlagt medlemsavgift senast fyra månader innan årsmötet eller det 

extra medlemsmötet och som under året uppnått en ålder av lägst 18 år. 

Rösträtt till årsmöte och extra medlemsmöte tillkommer även tidigare 

betalande medlem, om betalningen skett senast den 31 december 

föregående år och som under året uppnått en ålder av lägst 18 år. 

 

Rösträtt får icke utövas med fullmakt. 

 

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.”  

 

Årsmötet biföll styrelsens förslag, som därmed blev ett s.k. vilande 

stadgeförslag. Men årsmötet beslutade samtidigt att ge styrelsen 

följande uppdrag: 

 

- se över den nya § 23 i stadgarna inklusive en eventuell harmonisering 

mellan Allmänna Idrottsklubben och AIK Fotbollsförening, och därmed 

en eventuell förändring av rösträtten för gamla och nya medlemmar  

 

och 

 

- se över § 1 i stadgarna med uppdrag om en eventuell förändring av när 

man upphör att vara medlem i AIK. 
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Utredning/analys 

När det först gäller uppdraget om en eventuell förändring av § 1, som 

enligt årsmötet borde förändras för att bättre klargöra när man upphör 

att vara medlem, så finns det en sådan lydelse i § 2, där det står att 

”Medlem som resterar för en årsavgift anses ha uttryckt önskan om 

utträde ur AIK”. Med andra ord – om man inte har betalat 

medlemsavgiften på över ett år, anses vederbörande ha utträtt ur 

föreningen. Någon förändring av § 1 behöver således inte genomföras 

med anledning av uppdraget från årsmötet. 

 

Däremot föreslår styrelsen att § 5 förändras, eftersom bisatsen ” vilken 

skall vara inbetald före utgången av juli månad”, inte är relevant. 

 

När det sedan gäller § 23 fick denna paragraf en något krånglig 

skrivning och det som föreslås i paragrafen om att betalning ska ske 

senast den 31 december står i motsatsställning till det som står i § 2 om 

utträde. 
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Förslag till beslut 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet besluta 

 

att ändra § 5 till att lyda  

 

”§ 5 – MEDLEMSAVGIFT 

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd årsavgift. Medlem kan 

erlägga engångsavgift och är då ständig medlem. Engångsavgiften 

fastställs på ordinarie årsmöte. 

Hedersledamot och hedersmedlem samt ständig ledamot och ständig 

medlem är befriade från årsavgift. 

Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.” 

      

att ändra § 23 till att lyda 

”§ 23 – RÖSTRÄTT, YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

För att vara röstberättigad på årsmöte och extra medlemsmöte krävs att 

medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år och att medlemskap har 

beviljats minst fyra månader före mötet 

samt att medlemsavgiften har betalats före mötet. 

 

Rösträtt får icke utövas med fullmakt.   

 

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.”   

 

att därmed anse uppdragen från årsmötet 2020 för besvarade  

 

att med anledning av ovanstående förslag därmed inte vidare behandla 

det vilande     stadgeförslaget från årsmötet 2020, utan anse detta 

avslutat. 
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