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Styrelsen avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

År 2021 fyllde AIK 130 år och trots pandemitider firade vi så att det hördes. Vår grundare Isidor Behrens
fick under högtidliga former en krans på sin grav, bakelser åts och social media svämmade över i gult och
svart. Och vad kunde passa en 130-åring bättre än att få en ny kostym? AIK:s grafiska profil uppdaterades
och ett eget typsnitt såg dagens ljus.
Att organisera och effektivisera det operativa arbetet har haft särskilt fokus under året. Det låter kanske
tråkigt men är viktigt för mig, eftersom syftet är att ännu bättre kunna möta våra medlemmar och stödja
alla AIK-idrotter.
Dialog är ett annat viktigt område i arbetet med att samordna och utveckla AIK. För mig är det viktigt att
vårt arbete i huvudföreningen utgår ifrån vilket värde det ger för alla – från ung till senior, från amatör till
elit och från aktiv idrottare till supporter. Det är alla vi medlemmar som tillsammans bildar AIK.
Nu fortsätter arbetet med att stärka AIK-familjen och jag ser fram emot ett nytt år tillsammans. Ett år fyllt
av framgångar och segrar. Stora som små.
Framåt tillsammans!
Cecilia Wahlman
Ordförande Allmänna Idrottsklubben

MÅL OCH INRIKTNING
Enligt AIK:s stadgar ska idrott inom AIK bedrivas enligt Riksidrottsförbundets verksamhetsidé beslutad
av RF-stämman.
AIK har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och
idrottsanda samt ge god underhållning åt idrottspublik.
AIK är en politiskt och religiöst oberoende ideell organisation som tar avstånd från rasism och varje annan
form av diskriminering. Inom AIK utformar vi vår förening och idrottsverksamhet så att:
-den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
-alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska
eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
-den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
-de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
-den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
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Ännu ett år i AIK:s historia ligger bakom oss, som precis som året innan blev annorlunda på grund av
pandemin. Trots det kunde en stor del av träningarna och tävlingarna genomföras tack vare idrotternas
otroliga ansträngningar. Engagemanget har varit högt och lösningarna många för att tillgängliggöra
idrotten utifrån olika restriktioner. Det är beundransvärt och jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade.
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815200-0025

Vision
AIK:s vision är ”Framåt tillsammans”;
Vi tror på framtiden och strävar efter framgång, såväl sportslig som personlig. Vi vill utvecklas och lära oss
av de erfarenheter vi samlar längst vägen. Våra olikheter är vår styrka. Vi hjälper och stöttar varandra,
varför vi lättare reser oss vid motgång. Att dela spänning, glädje och sorg med andra AIK-are ger mening
med livet. Aldrig ensam – alltid tillsammans.

Huvudföreningens uppgift
• Värna och vårda identitet och klubbmärke
• Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse
• Förvalta gemensam värdegrund
• Hålla ihop AIK-familjen

FÖRTROENDEVALDA OCH ORGANISATION
Penneo dokumentnyckel: F1SQ2-CGX2F-PV0Y5-U52EO-22BW1-K3108

Styrelsen
Sedan årsmötet den 24 mars 2021 har styrelsen bestått av:
Cecilia Wahlman, ordförande
Jenny Nilzon, vice ordförande
Jan Wallin, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Katarina Berggren, ledamot
Patrick Theorell, ledamot
Katrin Högstedt, ledamot
Under arbetsåret 2021-03-24—2022-03-28 har styrelsen haft 12 ordinarie styrelsemöten, inklusive ett
konstituerande möte, samt en styrelse- och kanslikonferens.
Revisorer
Håkan Fjelner, auktoriserad revisor
Carl-Johan Carlsson, verksamhetsrevisor
Revisorssuppleant
Finnhammars Revisionsbyrå AB
Förtroenderåd
Daniel Torbjörnsson, ordförande
Valberedning
Franco Zanetti, ordförande
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis
Stockholmsalliansen representeras av AIK genom:
Ordförande Nils-Olof Zethrin, ständig medlem i AIK
Olov Lindquist, styrelseledamot AIK
Marianne Bogle, styrelseledamot AIK Fotboll
Kanslianställda
Ulrika Bovin, verksamhetschef
Ann-Christin Nilsson, medlems- och ekonomiansvarig

3

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN A.I.K
815200-0025

FOKUSOMRÅDEN 2021
Huvudföreningen arbetade 2021 utifrån verksamhetsplan, budget och mål samt fem fokusområden som
beskrivs nedan.
1.Stabil och stark ekonomi
2.Stöd och service till idrotterna
3.Medlemsvärvning och -dialog
4.Förstärkt identitet i värdegrund, grafiska profil och historia
5.Kansli och administrativa processer på plats
1.

Stabil och stark ekonomi

2.

Stöd och service till idrotterna

AIK har 13 idrotter och det är huvudföreningen uppgift att ge stöttning och service utifrån respektive
idrotts behov, samt att knyta samman AIK-familjen. Under året har dialogen med idrotterna intensifierats
för att förstå vilka behov som finns för att kunna möte detta framåt. Det har skett genom bilaterala möten,
enkätundersökningar, en ordförandeträff samt en styrelseträff för samtliga idrotters styrelser.
Under året har AIK delat ut 1,8 mkr i bidrag till idrotterna.
En samverkansgrupp med fokus på relationen med Solna Stad har bildats med representanter från våra
idrotter. Gruppen har haft ett digitalt möte och därefter hållits uppdaterade/informerade via e-post. AIK:s
styrelse och kansli har genomfört möten med Solna Stads politiska ledning och andra partier, samt varit
med och initierat ett intensivare arbete för att främja idrottslivet för barn och ungdomar i Solna. Detta
bland annat tillsammans med Solna SAM. Valåret 2022 är en start för att tillsammans med våra idrotter
lyfta idrotten högt på den politiska agendan.

3.

Medlemskap

Antalet medlemmar ökade under året med 1000 personer och totalt har AIK passerat 21 000 medlemmar.
Ordinarie årsmöte hölls den 24 mars 2021 och ett extra medlemsmöte genomfördes i september angående
stadgeändringar.
Kommunikation med medlemmarna har under året skett via mejlutskick, välkomstpaket, årsmöte, social
media och två nummer av tidningen Gnagisbladet.
Medlemsavgifter
Gnagismedlem
Ungdomsmedlem
Juniormedlem
Seniormedlem
Pensionärsmedlem
Familjemedlemskap
Ständig medlem

0 - 12 år
13 - 17 år
18 - 24 år
25 - 64 år
65 år -

150 kr per år
200 kr per år
250 kr per år
600 kr per år
400 kr per år
700 kr per år
6 000 kr
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Att ha en stabil ekonomi och förvalta medlemsintäkterna väl är en grundförutsättning för att kunna
utveckla AIK. Under året har det tidigare påbörjade arbetet med att skapa en ordentligt trygg ekonomi
fortsatt, med kostnadskontroll och bidrag till idrotterna. Resultatet syns i resultat- och balansräkningen
där nyckeltalen är starka och det egna kapitalet högst tillfredställande.
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4.

Identitet, värdegrund och historik

På huvudföreningens årsmöte i mars 2021 presenterades AIK:s nya grafiska plattform. Riktlinjer, mallar
och original har uppdaterats och samlats i en 96 sidor tjock manual som har implementerats under året.
En viktig beståndsdel i plattformen är AIK:s egna typsnitt och siffror. De grafiska riktlinjerna och
typsnittet blev under året nominerade till Svenska Designpriset 2021. AIK vann guld i kategorin Identitet
med motiveringen För en härlig visuell spänst och en matchavgörande grafisk känsla som man inte
dribblar bort i första taget . Huvudföreningen ansvarade för framtagandet av den grafiska plattformen
och anlitade Rickard Frank för arbetet i samverkan med flera av idrotterna, samt med Familjen för
framtagandet av typsnittet.
Även AIK:s hedersmärke, som kommit i skymundan fick en nylansering. Hedersmärket är en exklusivare
version av klubbmärket som ska användas vid högtidliga tillfällen. Vilka sammanhang och under vilka
omständigheter hedersmärket kommer att användas presenteras under nästa verksamhetsår. Arbetet
leddes av Alexander Northon och Rickard Frank och finns beskrivet i den grafiska profilen.
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I samband med arbetet med den grafiska identiteten har uppdateringarna av varumärkesregistreringar
genomförts för att skydda klubbmärket och motarbeta varumärkesintrång.
Under året fyllde AIK 130 år och trots pandemitider firades det högt. AIK:s grundare Isidor Behrens fick
under högtidliga former traditionsenlig krans på sin grav, AIK-menyer lagades, bakelser åts och social
media svämmade över i gult och svart. På aik.se lanserades bland annat ett bibliotek med digitala
versioner av tidigare AIK-Nytt och andra nostalgiska tidskrifter. Två av AIK-idrotterna firade också
jubileum under 2021 - AIK innebandy 25 år och AIK ishockey 100 år.
Historikgruppen har under året verkat på sparlåga, men genomfört ett protokollfört digitalt möte.
Gruppen arbetar bland annat med gravvård, efterforskning och sammanställning av fakta och bilder kring
milstolpar i AIK:s historia, översyn och revidering av tidigare publicerade texter samt är tillgängliga för
inspel vid historiska göromål. Historikgruppen består av Urban Dahlberg, ordförande, Owe Fröberg,
Tomas Glanell, Nils Jonsson, Stefan Mellerborg, Björn Persson, Anders Johrén och Alex Strigén. AIK:s
styrelse och kansli har tillsammans med Björn Persson samarbetat med att gå igenom och sorterat
hundratals kartonger med AIK:s historiska föremål och handlingar. Historiska dokument har donerats till
Stockholms Stadsarkiv.

5.

Kansli och administrativa processer

I och med att samarbetet med Föreningshuset, som tidigare skötte medlemsadministrationen och
ekonomihanteringen, avslutades anställdes ytterligare en person till AIK:s kansli under året. På så sätt har
kontrollen och framförallt underhållet över medlemsregistret flyttats tillbaka till AIK.
Våra administrativa processer är under organisering och uppdateras löpande för att effektivisera och
säkerställa verksamheten.
Under året har en tillfällig lokal hyrts i Solna, för posthantering och veckoutskick av gratulationer och
medlemspaket. Lokalen har även fungerat som förvaringsplats av AIK:s historiska möblemang och
föremål. Planeringen för ett permanent AIK-kansli pågår och flytt kommer att ske till Solnahallen under
2022.
AIK:s medarbetare har arbetat hemifrån under året, som en konsekvens av pandemin.
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AIK Bowling, sektion
Efter två år av avbrutna säsonger pga pandemin är nu alla våra lag igång, både damerna och herrarnas Alag ligger bra till för att kunna avancera till elitserien. Ungdomsverksamheten har repat sig efter
pandemin och fortsätter att locka nya ungdomar.
Sektionsstyrelsen för AIK Bowling:
Ian Robinson, ordförande
Stefan Persson, kassör
Joanna Eng, sekreterare
Maria Lindius, ledamot och sportansvar Dam
Jesper Ekstedt, ledamot och sportansvar Herr
Robert Andersson, suppleant
Lena Asklund, suppleant
AIK Friidrott, sektion
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Pandemin gav sig inte. Trots restriktioner kunde verksamheten i stort fortgå, men med särskilda
försiktighetsåtgärder för att minska smittoriskerna. Flera tävlingar fick tyvärr ställas in. Arbete för att
utveckla verksamheten pågår – framför allt för att möta växande behov av träningstider. Under året har
sommarlovsskola och tränarutbildning anordnats, samt i november kunde äntligen klubbdag med
femkamp genomföras igen.
Sektionsstyrelsen för AIK Friidrott:
Annika Engström, ordförande
Klas Gustafsson, kassör
Johan Palmquist, ledamot
Anders Nyberg, ledamot

6

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN A.I.K
815200-0025

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
AIK:s uppdrag är att
• Värna och vårda identitet och klubbmärke
• Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse
• Förvalta gemensam värdegrund
• Hålla ihop AIK-familjen
AIK har sitt säte i Solna.

AIK har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och
idrottsanda samt ge god underhållning åt idrottspublik.
Under 2021 har arbetet att skapa hållbar organisation och struktur för att bemöta medlemmar och AIKanknutna idrotters behov och önskemål fortsatt genom bland annat:
• uppdaterad grafiska profil,
• framtagande av unikt AIK-typsnitt,
• översyn, sortering och hantering av tidigare magasinerat material i form av historiska föremål,
dokument och handlingar,
• donerat relevanta dokument till Stockholms Stadsarkiv,
• anställt personal för hantering av medlemsregister och ekonomi, i samband med avslutat samarbete
med Föreningshuset,
• initierad och intensifierad kontakt med Solna stad där majoriteten av AIK:s idrottsliga verksamhet
sker,
• utifrån pandemins förutsättningar mött upp AIK-anknutna idrotter i syfte att fördjupa samverkan
inom AIK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pandemiåret 2021 påverkade inte huvudföreningen AIK lika hårt som den idrottsliga verksamheten i
föreningens två sektioner. AIK Friidrott och AIK Bowling anpassade och korrigerade sin verksamhet
utifrån gällande restriktioner, och har trots allt haft verksamhet i gång.
Nya medlemmar ansluter till AIK, och tillsammans med trogna och lojala medlemmar är medlemsavgiften
AIK:s starkaste ekonomiskt stöd. Under året har medlemsantalet ökat med fler än 1000 personer och nu
har AIK passerat 21 000 medlemmar totalt. De utmaningar idrottsrörelsen och samhället haft utifrån
pandemi och restriktioner är AIK väl medveten om, och det är glädjefullt att under året kunnat fördela
verksamhetsbidrag om 1,8 mkr till AIK:s idrotter. Ekonomiskt stöd som bidrag till den idrottsliga
verksamheten, och samtidigt stöd till att det finns verksamhet att följa för AIK:s medlemmar.

Flerårsöversikt (tkr)
Medlemsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

2021
(12 mån)
5 467
993
9 730
68 %

2020
(12 mån)
4 416
557
10 607
53 %

2019
(8 mån)
4 078
2 479
11 216
45 %

2018/2019
(12 mån)
4 114
379
9 633
27 %

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
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Främjande av ändamålet
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2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

5 467 463
674 955
343 912
590 600
199 928
7 276 858

4 415 626
0
333 433
704 593
546 506
6 000 158

-552 085
-1 834 971
-269 795
-324 930
-1 662 844
-2 012 159
0
-6 656 784

-1 265 050
-65 118
-266 680
-628 347
-2 231 695
-898 632
-1 070
-5 356 592

620 074

643 566

2
2

400 000
0

350 000
-29 320

2

-25 148
-1 610
373 242

-405 748
-1 519
-86 587

993 316

556 979

Skatt på årets resultat

0

0

ÅRETS RESULTAT

993 316

556 979

RESULTATRÄKNING

Not

Medlemsintäkter
Licensintäkter
Verksamhetsintäkter sektion AIK Bowling
Verksamhetsintäkter sektion AIK Friidrott
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade bidrag
Verksamhetskostnader sektion AIK Bowling
Verksamhetskostnader sektion AIK Friidrott
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa föreningens kostnader

1

1

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
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Föreningens intäkter
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

1

1

Summa materiella anläggningstillgångar

1

1

1 013 389
1 721 274

1 038 537
1 423 870

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 734 663

2 462 407

Summa anläggningstillgångar

2 734 664

2 462 408

102 061
316 910
74 016
492 987

1 622 215
316 897
207 500
2 146 612

Kassa och bank
Summa kassa och bank

6 501 965
6 501 965

5 998 353
5 998 353

Summa omsättningstillgångar

6 994 952

8 144 965

SUMMA TILLGÅNGAR

9 729 616

10 607 373

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

3

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

9

Penneo dokumentnyckel: F1SQ2-CGX2F-PV0Y5-U52EO-22BW1-K3108

Materiella anläggningstillgångar
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BALANSRÄKNING forts.

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

5 640 810
993 316
6 634 126

5 083 831
556 979
5 640 810

Summa eget kapital

6 634 126

5 640 810

5 550
5 550

0
0

116 922
237 817
219 359
2 515 842
3 089 940

378 090
25 804
224 438
4 338 231
4 966 563

9 729 616

10 607 373

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Långfristiga skulder
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Personal
Medelantal anställda

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

2021

2020

2

1

2021-12-31

2020-12-31

Inventarier, verktyg och installationer
Posten är ett fiktivt värde av AIK:s prissamling
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1

1

1

1

Utgående redovisat värde

1

1

2021-12-31

2020-12-31

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 536 780

3 536 780

3 536 780

3 536 780

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-2 498 243
-25 148

-2 092 495
-405 748

-2 523 391

-2 498 243

1 013 389

1 038 537

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.
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Andra långfristiga fordringar
Ingående ackumulerade fordringar
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 573 870
655 228
-570 887
213 063

1 643 800
61 072
-131 002
0

1 871 274

1 573 870

-150 000

-150 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-150 000

-150 000

Utgående redovisat värde

1 721 274

1 423 870

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-

Cecilia Wahlman
Ordförande

Jan Wallin
Kassör

Olov Lindquist

Katarina Berggren

Jenny Nilzon

Patrick Theorell
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Solna 2022-

Katrin Högstedt

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-

Håkan Fjelner
Auktoriserad revisor

-

.

Carl-Johan Carlsson
Verksamhetsrevisor
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