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Till Huvudstyrelsen HS inför AIK:s årsmöte 2023 

 

 

Motion avseende ansökan om specialidrottsförening  

Härmed ansöker Solna AIK Dart Club, organisationsnummer 802442–1565, (Solna AIK DC) om att bli 

specialidrottsförening i AIK.  

Bakgrund och beskrivning 

Dartklubben med AIK-hjärta startade upp våren 2008 och har sedan starten utvecklats till den klubb 

och förening den är idag. Klubben spelar i Sveriges största seriesystem för dart, med ett flertal lag i 

både öppna serien och i damserien, med lag representerade i samtliga divisioner från division 3 ända 

upp till Superligan. 

Klubben har även lag som representerar föreningen i Riksserien, som är en nationell darttävling med 

sammankomster över hela landet. 

Vi arrangerar även cuper som är öppna för alla, allt för att inkludera flera intresserade att börja med 

sporten. 

Under 2023 avser vi även att börja samarbeta med skolor inom Solna kommun för att dels 

introducera ungdomar till sporten, samt på både ett roligt och annorlunda sätt utveckla 

ungdomarnas matematiska kunskaper – då detta är en stor del av dartsporten. 

Sedan grundandet har Solna AIK DC haft en sund och balanserad ekonomi. Vi har sedan starten 2008 

alltid redovisat ett plusresultat. 

Solna AIK DC hade säsongen 2021/2022 ca 50 licensierade spelare och var därmed en av Stockholms 

största dartklubbar. I hela Stockholms dartförbund är det ca 1300 licensierade spelare och i hela 

Sverige finns det cirka 2800. Nu, efter att bedrivit verksamheten i nästan 15 år, känner sig Solna AIK 

DC redo för att bli specialidrottsförening i AIK, som varit en ambition för föreningen sedan vi 

startade. 

Vi spelar föreningens hemmamatcher på restaurang East i Solna som genomgått en renovering för 

att ha möjligheten att arrangera både seriespel och cuper i dart. Detta är väldigt positivt då det 

medför att Solna AIK DC har möjlighet att expandera sin verksamhet. En annan aspekt genom 

renoveringen är att Solna kommer att förbli hemmaplan för Solna AIK DC, vilket förstärker AIK-

förankringen, då anläggningen är anpassad efter de behov som en modern dartklubb behöver.   

Dartsporten är enligt Riksidrottsstyrelsens (RS) uppfattning en precisionsidrott, där även sporter 

såsom boule, golf och sportskytte med flera andra idrotter ingår under samma benämning. För 

utövandet av dylika idrotter krävs en fysisk ansträngning för att uppnå största möjliga precision, 

vilket är avgörande för det idrottsliga resultatet. Utan tvekan utgör en sådan prestation fysisk 

aktivitet som ryms inom den definition av idrott som idrottsrörelsen antagit. Svenska Dartförbundets 

ansökan till Riksidrottsförbundets stämma i Visby 2009 resulterade i medlemskap.  



I och med att Riksidrottsstyrelsen anser att dartsporten är en precisionsidrott, att Svenska 

Dartförbundets ansökan om medlemskap blev beviljat år 2009, samt att boule och golf är en del av 

AIK bör det således inte föreligga några hinder för Solna AIK Dart Club att bli specialistförening i AIK. 

Vidare skulle en specialistidrottsförening inom dart bredda AIK:s målgrupp och stärka AIK:s position 

som Nordens största idrottsförening.  

Enligt AIK:s stadgar krävs kriterier för att accepteras som en specialistförening 

Ny idrott i AIK ska 

- bedrivas inom specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet 

Darten som sport är medlem i RS sedan 2009 

 - ej konkurrera med befintlig verksamhet  

-i sin verksamhet tydligt bygga på AIK:s värderingar 

Öppenhet, engagemang/utveckling och gemenskap är även ledord för Solna AIK DC och  vår 

verksamhet bedrivs med öppen kommunikation, tydliga värderingar, respekt, utveckling och en 

underbar gemenskap 

 - bedrivas med inriktning mot både en omfattande barn- och ungdomsverksamhet samt 

elitverksamhet på junior och seniornivå  

Solna AIK DC har lag representerade i varje serie, unga som gamla, tjejer och killar blandas utifrån 

förmåga och spelar tillsammans. Vi ska också under hösten 2023 påbörja arbetet med skolorna i 

Solna kommun för att erbjuda darten till ännu yngre förmågor. 

- ha goda tillväxtmöjligheter avseende utövare, intresse för idrotten bland AIK:s medlemmar och 

träningsmöjligheter 

Vi har ypperliga träningsmöjligheter i Solna, klubben växer med antal utövare varje år och darten 

blir större i Sverige hela tiden. Vi vet också att många i svenska eliten kan tänka sig att börja spela i 

AIK 

 - ha presenterat en genomgripande plan för hur verksamheten ska etableras och utvecklas  

Verksamheten är redan etablerad sedan 2008 och en del av utvecklingen är att bli accepterade 

inom AIK som en specialistidrottsförening 

- uppvisa en ekonomisk plan omfattande hela grenens etableringsperiod inom AIK samt plan för dess 

fortsatta reguljära verksamhet  

Verksamheten har bedrivits sedan 2008 med ett positivt resultat 

- ha en sådan organisatorisk stabilitet att den etableras som en specialidrottsförening inom AIK 

Eftersom verksamheten bedrivits i 15 år under 2023 finns den organisatoriska stabiliteten på plats 

Med hänsyn taget till ovanstående, dvs att Solna AIK DC kan infria varje punkt för att kunna bli en 

specialistidrottsförening inom AIK så hoppas vi på årsmötets positiva gensvar på motionen 

 

 



 

 

 

Yrkande 

Solna AIK DC föreslår årsmötet att besluta 

att godkänna att verksamheten inom Solna AIK DC överförs till en specialistförening ansluten till AIK 

enligt villkoren i AIK:s stadgar 

att avtal mellan föreningen och HS enligt §18 upprättas senast 30 maj 2023 

att nya namnet blir AIK Dartförening 

 

 

För Solna AIK DC 

 

 

Björn Lysell 

Ordförande Solna AIK DC 

ordforande@aikdart.se 

Mobil. 0709709814 

 

Länkar: 

www.aikdart.se 

www.stdf.se  

www.dart.se 

www.rf.se 
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