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”MÅLSÄTTNiNGEN ÄR ATT GE SÅ MÅNGA BARN OCH 
UNGDOMAR SOM MÖJLiGT ETT LiV MED BASKET”
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AIK-STiLEN ÄR 
FUNDAMENTET i 

ALLT Vi GÖR.

AIK-stilen är det grundläggande i föreningens 
värdegrund. I föreningen är som namnet antyder alla 
välkomna oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller 
sexuell läggning.

Föreningen skall löpande utbilda spelare och ledare i 
vad AIK-stilen innebär.

Förutom AIK-stilen ligger FN:s barnkonvention samt 
RF:s Idrotten vill till grund för alla beslut som tas.

Föreningen har förutom ovanstående egna separata 
policys som skall följas av spelare och ledare.



AIK-STiLEN
AIK STiLENS FEM LEDSTJÄRNOR:

En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,
sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband med AIK-
aktiviteter.

En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både
i det egna laget och i andra AIK-lag samt strävar alltid efter att påverka sin omgivning med positiv energi

En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare samt 
representerar klubben på ett positivt sätt.

En AIK:are respekterar domare och andra funktionärer.

BASKET



ViSiON
BASKET



ViSiON 2026
AIK Basket skall vara en elitklubb på både senior och juniornivå. Detta 

utan att göra avkall på breddverksamheten där så många som möjligt, 

så länge som möjligt skall kunna spela basket. Målsättningen är att ge 

så många barn och ungdomar som möjligt ett liv med basket.

För att uppnå detta krävs ett hårt arbete gentemot kommun för att 

utöka antalet träningstider för föreningen. Detta arbete måste ske både 

i form av att föreningen hjälper kommunen där vi kan men också 

bildar opinion för att få behålla Vasalundshallen i dess nuvarande 

form. Allra helst en restaurering. Om möjligt behöver det även 

kompletteras externt med träningstider i privata anläggningar.

En turnering i egen regi är både inkomstbringande och ger våra 

ungdomar extra matchning.

Större intäkter möjliggör kompetensrekrytering bland både ledare och 

spelare.

• EN BALANSERAD EKONOMi

• EN LÅNGSiKTiG SATSNiNG SOM TiLLÅTER MiNDRE 

MiNUSRESULTAT ENSKiLDA ÅR

• ETT KANSLi MED EN VERKSAMHETSANSVARiG, SPORTCHEF, 

UTVECKLiNGSANSVARiG SAMT EN EKONOMiTJÄNST

• TVÅ LAG i BASKETLiGAN

• SKAPA ATTRAKTiVA MATCHARRANGEMANG FÖR VÅR PUBLiK

• EN TURNERiNG i EGEN REGi

• VÄLUTBiLDADE LEDARE FRÅN U-14 OCH UPPÅT

• EN ÖKAD BREDD BLAND UNGDOMSLAGEN

• FiNAL FOUR i SAMTLiGA ÅLDRAR PÅ UNGDOMSSiDAN



VÄGEN DiT
Vägen mot att bli en framgångsrik förening kommer att vara både lång 

och mödosam. Men som alltid i AIK-kretsar klarar vi det om vi gör saker 

tillsammans. Den viktigaste faktorn är att få in mer pengar till 

föreningen för att på sikt kunna ha flera hel eller deltidstjänster. 

Både kansli och organisation behöver byggas på för att få fler personer 

att dra det tunga lasset. Utpräglade ansvarsområden för Dam, Herr, 

Ungdom, Parasport, Matcher & events etc. 

Ekonomin i föreningen måste bli mindre beroende av deltagaravgifter 

för att bli hållbar. 

Möjligheten på kortare sikt att tävla ekonomiskt med landets största 

basketklubbar är minimal och konkurrensfördelen måste därför 

komma ifrån ungdomsverksamheten där egna spelare fostras.

Kompetensförsörjning på ledarsidan är grundläggande.

• ÖKAD OMSÄTTNiNG – MER FOKUS PÅ PENGAR iN TiLL 

KLUBBEN

• FLER TRÄNiNGSTiDER FÖR VÅRA UNGDOMAR

• ENGAGERA FLER PERSONER ATT HJÄLPA FÖRENiNGEN

• KONTiNUERLiG UTBiLDNiNG FÖR VÅRA LEDARE

• STÖRRE ANSVARSTAGANDE i BASKETSTOCKHOLM



EKONOMi
BASKET



VEM BEKOSTAR VAD?
Föreningens ekonomi har sedan bildandet varit ett orosmoln men vi 

börjar snart nå ett läge då föreningen är skuldfri. 

Arbetet med ekonomin har varit mödosamt de senaste åren men vi kan 

per den sista juni 2022 konstatera att vi är skuldfria till alla externa 

intressenter förutom vår bank.

Men frågan är då, vad är det föreningen lägger pengar på?

En stor del av pengarna går till träningstider. Eftersom Solna inte har 

någon nolltaxa likt Stockholms kommun så betalar föreningen för 

varje enskilt träningstillfälle. Det är förvisso subventionerat för barn 

och ungdomar men resulterar lik väl i en större faktura varje månad.

En del går till föreningens anställda. Det inkluderar en 

verksamhetsansvarig,  en vaktmästare och spelare samt tränare i våra 

representationslag. Representationslagens ersättningar är bland de 

lägsta i respektive serie. 
• FÖRENiNGEN BETALAR LiCENSER OCH SERiEAVGiFTER

Serieavgifter och domaravgifter i våra förbundsserier är en annan stor 

kostnad.

Den största tillgången i föreningen är alla ideella ledare. Den största 

intäkten för föreningen är deltagaravgiften som är den avgift varje 

spelare betalar för att delta i föreningens aktiviteter. Denna avgift skall 

alltid återspegla kostnaden för deltagandet och inte finansiera övrig 

verksamhet.

Medlemskapsavgift är avgiften till AIK:s Huvudförening.

Deltagaravgiften och medlemskapet skall betalas innan 1:a oktober.



LOK-STÖD
LOK-stöd eller lokalt aktivitetsstöd är ett föreningsstöd som betalas ut 

av kommunen samt Riksidrottsförbundet två gånger om året. Detta 

stöd baseras på antalet deltagare och antalet aktiviteter en förening 

har och är väldigt viktig för föreningen. Stödet gäller för deltagare från 

7-25 år.

För varje aktivitet som genomförs så delas en viss summa ut för varje 

deltagare som varit med på aktiviteten. Ju fler deltagare och ju fler 

aktiviteter desto större summa. För kommunen så är det också detta 

LOK-stöd som ligger till grund för antalet träningstider som en förening 

får kommande år.

Det är med tanke på detta väldigt viktigt att varje aktivitet rapporteras 

korrekt. Även aktiviteter som teoripass, lagträffar etc räknas som en 

aktivitet.

• STÖD FRÅN KOMMUN OCH  RF

• GRUND FÖR TRÄNiNGSTiDER

• ENORMT ViKTiGT ATT DET RAPPORTERAS KORREKT



LAGKASSOR
Lagkassorna är väldigt viktiga för att lagen skall kunna finansiera all 

verksamhet som föreningen inte bekostar. En stark lagkassa kan hjälpa 

till med allt ifrån deltagande i externa turneringar, kläder och material 

till aktiviteter för laget. 

Lagkassan hanteras av lagets föräldraförening och det är denna som 

tar beslut om vilka aktiviteter som skall genomföras till förmån för 

lagkassan. Lagets kassör tar hand om bokföringen av lagkassan.

Det finns ett stort antal olika sätt att inbringa pengar till lagkassan och 

kansliet tipsar gärna om lämpliga aktiviteter.

• LAGKASSAN BEKOSTAR DELTAGANDE i TURNERiNGAR

• LAGKASSAN BEKOSTAR ALLA KLÄDER

• LAGKASSAN BEKOSTAR RESOR UNDER SM

• JU MER PENGAR i LAGKASSAN, DESTO MiNDRE BELASTAS 

VARJE ENSKiLD SPELARE



TRÄNiNGSTiDER
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TRÄNiNGSTiDER
Föreningen tilldelas träningstider i början av varje sommar och 

pusslandet med träningstider sätter igång direkt. Solna utgår ifrån en 

fördelningstrappa när de delar ut tider och den baseras på det antalet 

deltagare en förening har i en viss ålder. Äldre deltagare har rätt till fler 

tider. AIK Basket har givetvis som ambition att alla lag skall få träna så 

mycket de vill och kan. 

Vi kan konstatera att det i Solna kommun finns ett stort underskott på 

träningstider för alla idrotter. AIK Basket tillsammans med övriga AIK-

sektioner har löpande kontakt med kommunen för att förbättra 

möjligheterna till fler träningstider och förhoppningen är att nya hallar 

bidrar till fler tider. Med det sagt har vi i dagsläget flest träningstider 

inomhus av alla Solnas föreningar.

Föreningen fördelar de tider vi får på ett så rättvist sätt som möjligt 

med premissen att yngre lag får tidiga tider och äldre lag får senare 

tider.

FÖRENiNGEN FÖRSÖKER ATT GE LAGEN FÖLJANDE 

FÖRUTSÄTTNiNGAR:

• MiNiGNAGARNA 1 GÅNG PER VECKA

• EASY BASKET 1-2 GÅNGER PER VECKA

• U13-14 2-3 GÅNGER PER VECKA

• U15-U19 3 BASKETPASS OCH 2 FYSPASS PER VECKA.P

• STOR PLAN FRÅN U-14 OCH UPPÅT

• KOMPLETTERAS GÄRNA MED ETT FYSPASS



MiNiGNAGARNA
3-7 år

BASKET



MiNiGNAGARNA

• Fokus på rörelse och lek

• Introducera bollövningar ju äldre barnen blir

• Barnen skall få möjlighet att träna motorik

• Många ledare per barn för en bra verksamhet

• En rekryteringsbas för framtida spelare, medlemmar och publik

Minignagarna är den viktigaste plattformen i hela föreningen och är barnens insteg till ett 
basketspelande. Från tre till sju års ålder skall en verksamhet inriktad på lek och rörelse 
erbjudas. Fördelen med att husera i Vasalundshallen möjliggör aktivitet i tre hallar samtidigt 
med uppdelning efter ålder och aktivitet. 



EASYBASKET
8-12 år

BASKET



EASY BASKET

• Fokus på att barnen skall ha roligt

• Alla skall få spela lika mycket

• Kalla max 10 spelare per lag

• Anmäl hellre fler lag än att ha för många spelare

• Föräldrar hejar och agerar inte coacher från sidan

• Föräldraföreningar införs i varje lag

Easy Basket för U8, U9 och U10 spelas under fyra perioder, där varje period är 5 minuter lång. 
Matcherna spelas 4 mot 4, och under en omgång spelar lagen minst två matcher. Flera lag är 
samlade på samma plats där en arrangör håller i omgången. Utöver matcherna ingår lekar. 
Matchresultaten har inte någon betydande roll utan upplevelsen, glädjen och gemenskapen 
under dagen är det viktigaste.



FÖRÄLDRAFÖRENiNGAR
När barnen börjar med organiserat matchspel ökar kraven på en 
fungerande organisation kring varje lag. Matcher spelas, det tränas mer 
och fler turneringar finns att delta i samtidigt som tiden är knapp för 
våra ledare. Föräldrar är därför en oerhört viktigt tillgång för vår 
verksamhet i allt från planering och genomförande av en säsong. 
Det är därför det nu krävs en föräldraförening i varje lag.

Dessa består av:

• EN ORDFÖRANDE

• EN KASSÖR

• EN AIK-STiLSANSVARiG

• EN MATERiALANSVARiG

Det är föräldrarna i respektive lag som själva utser vem eller vilka som 
innehar dessa poster under ett föräldramöte som skall hållas i början 
av varje säsong. Varje mandatperiod är på ett år. Vald styrelse för varje 
föräldraförening meddelas till AIK Basket innan första matchen för 
säsongen.

Föräldraföreningen är tillsammans med coacher delaktiga i 
framtagandet av en verksamhetsplanering för säsong (se nästa sida).

Ordföranden är sammankallande och är den som fungerar som 
kontaktperson till AIK Basket och för talan för föräldrarna. 

Kassören tar hand om lagets ekonomi och ser till att redovisa 
ekonomiska transaktioner under året.

AIK-stilsansvarige är den som ser till att laget är i harmoni och lyfter 
eventuella problem som uppstår i träningsgruppen.

Materialansvarig är ledarnas kontakt för inköp av bollar, kläder, 
medicinväska och annat som behövs under en säsong. 
Materialansvarige får en direktkontakt med klubbens leverantör 
Basketshop.



VERKSAMHETSPLANERiNG
Inför varje säsong skall ledare tillsammans med föräldraförening ta 

fram en verksamhetsplanering för året. Till grund för 

verksamhetsplaneringen är AIK Baskets mall för 

verksamhetsplanering.

Fokuset skall ligga på planering och ekonomi och fungera som grund 

för vårt kansli att få insyn i varje lags verksamhet och på så sätt kunna 

följa upp och stötta på bästa sätt. Det skall även fungera som underlag 

för att samtliga föräldrar skall vara klara med vad som gäller för 

kommande säsong.

Dokumentet skall även inkludera kontaktuppgifter samt träningstider.

Frågorna till höger kommer även de att finns med i dokumentet.

• ViLKA ÄR UTSEDDA ATT REPRESENTERA 

FÖRÄLDRAFÖRENiNGEN?

• ViLKA SPELARE OCH LEDARE FiNNS i LAGET?

• VAD HAR LEDARNA FÖR UTBiLDNiNGSNiVÅ?

• ViLKA TURNERiNGAR ELLER TRÄNiNGSLÄGER PLANERAR 

LAGET ATT DELTA i?

• ViLKA AKTiViTETER PLANERAS FÖR LAGET?

• NÄR HÅLLS FÖRÄLDRAMÖTEN? (MiNST TVÅ PER SÄSONG)

• HAR LAGET NÅGRA iNTERNA FÖRHÅLLNiNGSREGLER?                  

SÅ SOM ANMÄLAN AV FRÅNVARO ETC

• SKALL LAGET BEDRiVA FÖRSÄLJNiNG ELLER ANNAT FÖR ATT 

FÅ iN PENGAR TiLL LAGKASSAN?



ÖVRiGA RiKTLiNJER
Förutom tidigare nämnda riktlinjer har föreningen även följande:

• DET ÄR OK ATT PROVTRÄNA 3 GÅNGER MED ETT LAG iNNAN DELTAGARAVGiFT OCH MEDLEMSKAP BEHÖVER BETALAS.

• OM EN SPELARE SLUTAR iNNAN ÅRSSKiFTET UNDER ETT VERKSAMHETSÅR BETALAS HALVA DELTAGARAVGiFTEN TiLLBAKA.

• BETALD DELTAGARAVGiFT OCH MEDLEMSKAP i AiK ÄR ETT KRAV FÖR SPEL OCH TRÄNiNG.

• DELTAGANDE i ANDRA iDROTTER SKALL RÄKNAS SOM NÄRVARO OM DET KROCKAR MED TRÄNiNGAR FÖR AiK BASKET.                                

DOCK MAX EN TRÄNiNG PER VECKA.

• PROVTRÄNANDE SPELARE SKALL TA KONTAKT MED AIK BASKET iNNAN MAN FÅR DELTA AKTiVT.

• LEDARE MÅSTE HA RÄTT UTBiLDNiNGSNiVÅ FÖR RESPEKTiVE ÅLDER.

• SAMTLiGA SPELARE OCH LEDARE BEHÖVER VARA MEDLEMMAR i AiK FÖR ATT DELTA i FÖRENiNGENS VERKSAMHET. FÖR TRÄNARE ÄR 

DENNA AVGiFT FRiViLLiG OCH SKALL MEDDELAS TiLL AiK BASKET iNNAN SÄSONGSSTART.



U13-U14
12-14 år

BASKET



U-13 är första året för spel på stor plan. Fokus skall ligga på spelarutveckling och alla oavsett 
kapacitet och kunskap skall få lika mycket speltid.  Är gruppen över 30 spelare är det i denna 
ålder ok att dela upp laget i två. Förutsättningen är att minst en ledare per 15 spelare skall 
finnas. Stockholmsserien är främst tänkt som en utvecklande serie och nivån i matchning för 
spelarna skall därför vara varierande för bästa utveckling. Slutspelet och 
inbjudningsturneringar är till för att tävla. En viktig distinktion är den mellan nivåindelning och 
nivåanpassning. Nivåindelning är att samma spelare alltid spelar i den högsta serien och är inte 
tillåtet. Nivåanpassning innebär att spelarna roterar i de lag som för dem ger bäst utveckling 
och är varken cementerade eller uttalade. 

U13-U14

• Kalla max 12 spelare till en match

• Försök hålla en rotation som möjliggör lika mycket speltid för alla 

spelare

• Viss nivåanpassning är ok. Dock inte permanent nivåindelning

• Minst en coach per 15 spelare



U15-U19
14-19 år

BASKET



U15-U19

• Ambitionen att ge våra äldre ungdomar möjlighet att träna minst tre 

basketpass och två fyspass per vecka

• Tillgång till välutbildade tränare

• Huvudtränarna skall ej utgöras av föräldratränare

• Målsättningen skall vara Final Four oavsett åldersnivå

Målsättningen är att AIK Basket skall vara en plantskola för våra representationslag och erbjuda 
de absolut bästa möjligheterna till utveckling på både en individuell och kollektiv nivå. 
Därför är denna ålder otroligt viktig för föreningen och spelare skall därför erbjudas en så bra 
träning som möjligt. Oavsett om det gäller styrka, teknik eller taktisk kunskap. Samarbetet med 
Solna gymnasiums NIU är en nyckelfaktor i detta. Föreningen skall även erbjuda utbildning och 
plats för ambitiösa tränare som vill ta nästa steg. Lagen i denna ålder använder sig av 
föreningens gemensamma riktlinjer när det gäller spelsätt.

AIK Basket skall vara topp tre i landet under SM på ungdomsnivå.



U15-U19
Ambitionen är att AIK Basket skall ha en svartgul linje genom sin äldre verksamhet för 
att möjliggöra enklare upptrappning för spelare som är dominanta på sin nivå. 
Detta möjliggörs genom tre gemensamma regelverk.

1. NiVÅANPASSNiNG
Detta regelverk reglerar hur spelare får förflyttas mellan träningsgrupper 
och seriespel. Samt säkerställer att det alltid är tränaren i den egna åldern som 
är huvudansvarig för spelarens belastning. Vid eventuella oklarheter eller oenigheter 
är det alltid Sportrådet som beslutar om en spelarens allokering.

2. SPELiDÉ
AIK Baskets spelidé är vår generella vision om hur våra basketlag ska ”se ut” när det 
gäller spelidé och attityd.

3. KLUBBTAKTiK
För att underlätta förflyttning mellan lagen och undvika lagsilos ska vi ha vissa 
gemensamma nämnare när det gäller taktik och metodik.



U15-U19 NiVÅANPASSNiNG
Ex om en spelare är dominant i U15 ska denna möjliggöras i första hand 1-2 träningspass i 
U16 och eventuell matchning. Skulle spelaren även bli dominant i U16 ersätts U16 träningarna 
och matchningen med U17. Spelaren tillhör alltid sig egen ålder först och främst i USM 
och inbjudningsturneringar. Alla spelare som är tidigt utvecklade måste få delta i tränings 
och matchmoment där de behöver utveckla bollbehandling och skott (dvs inte enbart spela 
inside och sätta screens).

U15 > U16
Max 2 spelare per årskull kan flyttas upp till u16. Alla flyttar bestämts av Sportrådet Ungdom

U16 > U17
Max 3 spelare per årskull kan flyttas upp till u17. Alla flyttar bestämts av Sportrådet Ungdom

U17> U19
Max 4 spelare per årskull kan flyttas upp till u17. Alla flyttar bestämts av Sportrådet Ungdom

U19 > B
Alla spelare som bedöms behöva utmanas på seniornivå kan flyttas upp. Alla flyttar bestämts 
av Sportrådet Herr/Dam

B > A
Beroende på konkurrens och utvecklingspotential erbjuds 3 olika typer av platser i en A 
trupp. Startspelare, truppspelare och träningsspelare. Där träningsspelare enbart är med 
på träningarna och inte licensierad för seriespel. Alla flyttar bestämts av Sportrådet Herr/Dam



U15-U19 SPELiDÉ

ALLA AIK LAG SKA SPELA EN BASKET DÄR AGGRESSiViTET OCH KÄMPARViLJA 
ÄR TONGiVANDE i BÅDE FÖRSVAR OCH ANFALL.

I AIK SPELAR Vi MED TANKE i BÅDE ANFALL OCH FÖRSVAR OCH HAR TYDLiGA 
RiKTLiNJER FÖR DETTA.

VÅRA LAG ANVÄNDER SiG AV AIKS TAKTiSKA REGELVERK SOM UPPDATERAS 
ÅRLiGEN OCH SKiCKAS UT AV VÅR VERKSAMHETSANSVARiGE

Vi ViLL iNTE ANVÄNDA OSS AV ”RUN N GUN” OFFENSiVT SOM PRiMÄR OFFENSiV 
TAKTiK

Vi ViLL iNTE HA ZONFÖRSVAR PÅ DEFENSiV PLANHALVA SOM VÅRT PRiMÄRA 
FÖRSVARSSPEL

Vi EFTERSTRÄVAR iNTE ATT ViNNA MED SÅ MYCKET SOM MÖJLiGT i 
STOCKHOLMSSERiEN (I T EX USM KAN POÄNGSKiLLNAD GE BÄTTRE RANKiNG)



U15-U19 KLUBBTAKTiK

U15 U16 U17 U19 B-LAG A-LAG

AIK MOTION X X X X X X

AIK MAN-
MAN REGELVERK

X X X X X

A-lags SET 1 X X X X

A-lags SET 2 X X X

A-lags SET 3 X X

A-lags BLOB 1 X X X X

A-lags SLOB 1 X X X

AIK FYSPROGRAM X X X X X X



PARASPORT
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PARASPORT

• Så många aktiva som möjligt

• Tillgång till kunniga ledare

• Möjlighet att låna rullstolar

• Vara en drivande förening mot förbundet nationellt

AIK Basket skall vara en av Sveriges bästa föreningar inom Parasport. Vi skall erbjuda barn och 
ungdomar en möjlighet till idrottande oaktat funktionsvariation eller tidigare kunskaper inom 
idrott. Oavsett om det gäller stående Parasport eller rullstolsbasket. Föreningen skall 
tillsammans med förbund sträva efter att rullstolar skall finnas tillgängligt att låna och 
ekonomi skall inte vara ett hinder för barn som vill syssla med Parasport. Föreningen skall 
samtidigt fortsatt sträva efter att vara Sveriges främsta förening på seniorsidan.



SENiOR
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SENiOR

• Trupper med minst 30 % egenfostrade spelare

• En satsning med fokus på en balanserad och långsiktig ekonomi

• Två lag i Basketligan till 2026

• Återetablering i Solnahallen inom 3 år

Målsättningen är att AIK Basket skall etablera sig som en stabil elitförening på seniornivå. 
Grunden skall hela tiden vara en sund ekonomi och ett fokus på att våga spela egna talanger. 
De egna talangerna skall sedan kunna ta språnget vidare till en högre nivå och klubben skall 
därför vara attraktiv för nya yngre rekryteringar som vill ta nästa steg.  Skall ledare och spelare 
rekryteras in är det alltid det egna alternativet som står först i kön. Parollen är liksom i övriga 
AIK-familjen ”Från U till A”.

Långsiktigt skall hemvisten vara Solnahallen eller en likvärdig hall.



DiSCiPLiN & VÄLMÅENDE
BASKET



DiSCiPLiN & VÄLMÅENDE

• Första instans är lagets tränare.

• Andra instans är lagets föräldraförening och framför allt dess AIK-

stilsansvarig.

• Tredje instans är föreningens verksamhetsansvarig och den 

välmåendegrupp som etablerats av styrelsen.

AIK Basket jobbar både hårt och aktivt för en miljö där alla skall trivas och känna sig 
trygga i sitt basketspelande. Men trots det hårda arbetet dyker det under säsongens 
gång alltid upp både disciplinfrågor samt välmåendefrågor som behöver behandlas.

Styrelsen har därför tagit fram en plan för hur dessa frågor skall hanteras och i vilken 
ordning frågorna skall tas upp. 



CSR
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CSR – KLUBBENS SAMHÄLLSANSVAR 

• Verka tillsammans med kommun för att tillsammans förbättra vårt 

närområde

• Verka för att öka antalet basketplaner i Solna

• Samarbeten med andra föreningar i Västerort

Klubben skall hela tiden ta ett så stort samhällsansvar som bara möjligt.
Kan AIK Basket bidra till inkludering och mota utanförskap ska vi vara i framkant i 
Basketsverige. Föreningen skall erbjuda spel till alla som önskar och särskilt inkludera 
Parasporten i att få föreningen att växa. Föreningen skall också verka för ett bättre närområde 
och delta i projekt som kan hjälpa Västerorts barn och ungdomar. Vasalundshallen skall så ofta 
som möjligt kunna vara en mötesplats för Solnas ungdomar och både bidra till fler 
basketspelare och tryggare ungdomar. I förlängningen är också klubbens CSR-projekt ett sätt 
att engagera företag och partners att investera i föreningen.



ORGANiSATiONSSCHEMA
STYRELSE: ANSVARSOMRÅDEN
Robert Jönsson Ordförande (Ekonomi och organisation)
Staffan Lönner Vice ordförande (Marknadsfrågor)
Anna Olsson Ekonomi och organisation
Selamawit Berhe Damsektionen och NIU
Jacob Ljungqvist Sportsligt ansvarig
Annika Malmborg CSR och kommunfrågor
Kia Dourogidenis Ungdom och arrangemang
Jimmy Myrthil Ungdom
Charles Reichardt Ekonomisk controller
Stefan Andersson Kommunikation

Verksamhetsansvarig: Mark Celedon

Arrangemangsansvarig: Lucia Moberg

Hallansvarig: Lamin Sabally

Sekretariatsansvarig: Pia Tuncay

Dam: Herr:
Head coach: Ridwan Chowdhury Head Coach: Fred Drains
Sportchef: Victor Bengtsson Sportchef: Jacob Ljungqvist
Ass coacher: Malin Edlund & Mats Moberg Ass coacher: Anthony Skaff & Markus Eklund Brkic

B-Lag: B-lag
Head coach: Mark Celedon Head Coach: Deek Mohamed 
Ass coacher: Abdurrahim Hamurcu Ass Coach: Sebastian Liljevret



DEN ENDA VÄGEN 
HÄRiFRÅN ÄR UPP!

BASKET




