Motionärens förslag:
Att årsmötet ger styrelsen 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.

Den 15 februari 2021 fyllde AIK 130 år. Ursprunget till klubben, den
som Isidor Behrens grundade, är AIK i dess nuvarande form som
huvudförening. Denna bör vi alla värna och vara rädda om.

Huvudstyrelsens fyra huvuduppgifter är sedan lång tid tillbaka att:
•

Värna och vårda identitet och klubbmärke.

•

Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse.

•

Förvalta gemensam värdegrund.

•

Hålla ihop AIK-familjen.

Detta arbete har skötts på olika sätt i olika tider. AIK huvudstyrelse
verkar villkorslöst för ovanstående huvudområden där stödet och
samarbetet med AIK:s idrotter står för kärnverksamheten och är
grunden till de beslut som fattas.
Som svar på frågan ”Vad är AIK” så delar vi motionärens beskrivning att
AIK är idrotterna, men vi vill också med eftertryck framhålla att AIK har
över 20 000 medlemmar som utgör AIK och är en stor del av
föreningens framgång och överlevnad.
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Kommunikation och samverkan
Kommunikation och samverkan mellan AIK:s styrelse och idrotterna är
oerhört viktig. Både styrelsen och AIK:s kansli har en kontinuerlig
dialog och samarbete på olika plan för att säkra upp en bred förståelse
och underlag för hela AIK. Vi har regelbundna ordförandeträffar och vi
har satt ihop arbetsgrupper bland annat för att ta fram en gemensam
grafisk profil samt påbörjat arbetet med en påverkansgrupp för Solna
stad. Under hösten 2020 efterfrågade vi även formellt idrotternas
önskemål och behov som kan kanaliseras och drivas genom
huvudföreningen via enkät till respektive ordföranden. 12 av 13 idrotter
svarade på enkäten och det har bland annat legat till grund för vår
verksamhetsplan.

Valberedningens roll
Vi håller helt och hållet med motionären i att styrelsens
sammansättning måste bygga på den struktur som skapar bäst
förutsättningar för styrelsen att lyckas med sin roll och sitt uppdrag och
att styrelsen ges kunskap om idrotternas förutsättningar och behov. Det
är också den viktiga arbetsuppgift som nuvarande och kommande
valberedning har att utöva när de ska föreslå årsmötet lämpliga
kandidater till huvudstyrelsen.
Det är upp till årsmötet att välja vilka AIK:are som ska ges förtroendet
att leda huvudföreningen det kommande året. Valberedningen
presenterar ett förslag och i sann demokratisk anda kan
sammansättningen förändras om det är årsmötets mening.
Att som motionären föreslår ta fram förslag på nya stadgar som skulle
förändra den öppna föreningsdemokrati med en direkt valbar
huvudstyrelse av medlemmarna med uppgift att värna för hela AIK är
ingenting som styrelsen ser skulle gagna de enskilda idrotterna.
Idrotterna är AIK och AIK är dess idrotter.
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AIK huvudförenings styrelse föreslår årsmötet
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