
Motion avseende styrelsens sammansättning 

Vad är AIK? Det är en fråga som sannolikt har nästan lika många svar som det finns AIK:are. AIK är 

glädje och sorg, fritid eller arbete, gemenskap och samvaro. Men ytterst är AIK idrott – AIK är en 

idrottsklubb. Det är idrotterna som utövas under klubbmärket som är kärnan i klubben.  

Själv bedriver AIK knappt någon idrott längre utan det sköts närmast uteslutande av andra 

föreningar, egna juridiska personer, som gör det under klubbmärket och med den egna idrotten som 

tillägg till namnet AIK (AIK Fotboll, AIK Ishockey, AIK Brottning osv.). AIK leds av en huvudstyrelse 

(styrelsen) som utöver någon enstaka sektion inte ansvarar för någon idrott. Den har heller inte 

någon direkt koppling till idrotten – alltså till kärnan i det som är AIK. 

När styrelsen i en idrottsförening inte längre har någon idrott att ansvara för så uppstår den naturliga 

frågan vad styrelsen ska göra nu. Föga förvånande så letar styrelsen för AIK sedan mer än tio år 

tillbaka efter såväl roll som uppgift. Det har till och med yttrat sig som ett ”ni och vi synsätt”; ni är 

idrotten men vi är AIK. Det sistnämnda är inte bara olyckligt, det är rent skadligt. Det får inte finnas 

ett sådant motsatsförhållande i klubben. 

Istället för att själv söka efter uppgifter och syfte så måste styrelsen bottna i, och utgå från, idrotten 

och dess behov. Idrotten är kärnverksamheten och styrelsens uppdrag är skapa optimala 

förutsättningar för den. Där framträder två huvudsakliga uppgifter; dels ska styrelsen arbeta med, 

och samordna, de frågor som är gemensamma för idrotterna. Det kan till exempel röra sig om 

kontakterna med kommunerna, det blir inte helt lyckat om varje idrott ber om ett möte för att 

diskutera förutsättningarna att driva just deras verksamhet. Dels ska styrelsen bevaka användningen 

av det gemensamma varumärket (klubbmärket) för att värna AIKs identitet och säkerställa en 

enhetlighet vid användning av klubbmärket.  

För att lyckas med sina uppgifter måste styrelsen vara en del av kärnan – idrotten – inte som idag en 

perifer funktion utan naturlig koppling till verksamheten. Ska styrelsen kunna fatta beslut som gagnar 

verksamheten måste den kunna verksamheten och se och förstå dess behov. Idag väljs styrelsen 

utifrån kompetensen hos enskilda personer utan egentlig koppling till styrelsens roll. Det finns heller 

ingen tydlig och direkt koppling mellan styrelsens medlemmar och idrotterna. Styrelsens styrka kan 

inte bero på kompetensen hos enskilda ledamöter utan styrelsens sammansättning måste istället 

bygga på den struktur som skapar bäst förutsättningar för styrelsen att lyckas med sin roll och sitt 

uppdrag.  

Jag vill särskilt poängtera att behovet av förändring inte grundar sig i de personer som nu sitter i 

styrelsen eller de som tidigare suttit där. Behovet grundar sig i en förändring av förutsättningarna så 

att styrelsen ges kunskap om idrotternas förutsättningar och behov och, framför allt, att styrelsen 

har en tydlig och direkt koppling till idrotterna. Eller annorlunda uttryckt; styrelsen måste vara 

idrotterna. 

För att styrelsen ska klara sitt uppdrag och sin roll är det uppenbart att sammansättningen av 

styrelsen för AIK behöver förändras. 

Jag föreslår därför att årsmötet ger huvudstyrelsen i uppdrag att senast på ordinarie årsmöte 2022 

presentera ett förslag på ändrade stadgar såvitt avser styrelsens sammansättning med innebörden 

att styrelsen för AIK (huvudstyrelsen) ska bestå av representanter från klubbens idrotter.  
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