
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Box 3090, 169 03 Solna 

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

Motionärens förslag: 

AIK skall samla alla specialidrottsföreningars röst i samtal med Solna 

Stad om tillgång på och utveckling av idrottsytor. Föreningen skall 

tillsätta en arbetsgrupp med representanter från alla AIK-föreningar 

samt etablera en långsiktig plan på minst fem år med vision och 

konkreta mål för tillgången på idrottsytor i Solna Stad. 

 

Motionären lyfter vikten av att sätta press på kommunen för att det 

fortsatt ska gå att bedriva idrottsverksamhet för både bredd och elit i 

Solna med rimliga villkor för idrottsföreningar som gör sitt för att 

Solnabor och Stockholmare ska kunna ta del av allt det bästa som 

idrotten kan ge. 

Styrelsens delar till fullo motionärens beskrivning av att många 

idrottsanläggningar är i renoveringsbehov och att behovet av fler planer 

och hallar finns och bristen på dem drabbar i stort sett alla idrotter. 

 

Att råda bot på ett kraftigt eftersatt underhåll av anläggningar och stor 

brist på investeringar i nya planer och hallar låter sig inte göras enkelt. 

Men det kan inte hindra AIK. Om AIK ska fortsätta att vara en 

framgångsrik klubb med idrotter som står för bredd och elit så behöver 

vi lägga i en högre växel. 

Målbilden i vision 2025 är att relationen med Solna stad är god och 

samordnas inom AIK. Solna stad förstår och uppskattar såväl den 

ekonomiska som den samhällsmässiga nytta som AIK:s verksamhet 

bidrar med för Solna Stad genom både elit och breddverksamhet hos 

alla våra idrotter. Solna Stad premierar och prioriterar därför ett nära 

proaktivt samarbete med AIK.    
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Styrelsen har därför under verksamhetsåret återupptagit kontakten 

med Solna Stads högsta politiska- och tjänstemannaledning, Den 

dialogen kommer att fortsätta. I styrelsens aktivitetsplan för år 2021 

framgår att styrelsen är ansvarig för att en arbetsgrupp ska tillsättas i 

vilken alla idrotter ska ingå. Arbetsgruppen som är på väg att formeras 

kommer kunna göra att AIK blir mer framgångsrik i en samlad eller 

enad kontakt gentemot Solna Stad.  

Därutöver ser styrelsen positivt på förslaget att arbeta fram en 

långsiktig plan på minst fem år med vision och konkreta mål för 

tillgången på idrottsytor i Solna Stad. 

Framåt tillsammans! 

 

AIK huvudförenings styrelse föreslår årsmötet  

att anse motionen besvarad  
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