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Medlemmar, fotbollsspelare med familj(er)!
Hoppas verkligen att ni njutit av sommaren och att ni är redo för en rolig och spännande avslutning på
fotbollsåret. Som de flesta av er kanske redan vet är Älvsjö AIK en snart 105 år gammal förening och trots
att fotbollen faktiskt inte förändrats så mycket som många tror under dessa år (fortfarande till allra
största del en ideellt hälsofrämjande verksamhet) har däremot samhället runt omkring oss gjort det och
vi har som ideell förening till vissa delar haft svårt att följa med och anpassa oss till den utvecklingen.
Föreningen består idag av ca. 1500 spelare och 250 ledare varav ca 230 av ledarna är ideella. En stor del
av verksamheten vilar på dessa krafter men det är också där vi kanske sett det största skiftet i såväl
inställning som graden av engagemang. Betänk att åldersgruppen gruppen 6–15 år under de tio senaste
åren växt med ca. 40% till antalet och Älvsjö AIK FF har sorgligt nog inte för den sakens inte fått 40% mer
träningsytor att förhålla sig, antalet ideella ledare har tyvärr inte heller följt denna utveckling med
växande verksamhet. Föreningen befinner sig tveklöst i ett paradigmskifte där vi å ena sidan ska
konkurrera med klubbar som bedriver en uttalad akademiverksamhet med skyhöga avgifter till följd men
samtidigt ett enormt fokus på framför allt individuell utveckling, å andra sidan ”konkurrerar” vi med
klubbar där avgiften är lägre men där den sportsliga ambitionen möjligtvis får stå åt sidan för
gruppgemenskap och där de ideella krafterna i princip driver allting.
Att ligga mellan dessa två ytterligheter som Älvsjö AIK FF gör och se till att så många som möjligt är nöjda
över tid och lägger grunden till ett livslångt intresse för fotboll nästintill kräver en väldigt stark klubbsjäl
som i sin tur leder till att de flesta med gemensamma krafter söker lösningar och inte frågar efter svar.
Det som ideell verksamhet oftast bottnar i. Denna så kallade klubbsjäl har någonstans under de senaste
15–20 åren gått förlorad eller åtminstone förändrats, försvagats vilket i sin tur betyder att vi alla
verkligen behöver förstå vad vi ska förhålla oss till.
De anställda och delar av Styrelsen samlades därför tidigare i våras för att inleda en genomgående
översyn av Älvsjö AIK FF föreningsarbete. Arbetsgruppen konstaterade att bland annat Vision,
Värdegrund och Verksamhetsidé (hädanefter kalla 3V) var och är i behov av en rejäl uppfräschning och
modernisering för att bättre möta omvärldens men framför allt medlemmarnas, d.v.s. era, förväntningar
och krav.
Vi är såväl glada som stolta över att presentera det vi tror är morgondagens Älvsjö AIK Fotboll. Med
detta brev som startskott vill vi lansera något som vi är säkra på att många av er saknat eller efterfrågat.
Vi är samtidigt övertygade om att ord i sig självt inte löser alla utmaningar i ett slag utan ser detta som
att föreningen ömsar skinn och tar nya kliv in i den för oss alla okända framtiden.
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Vision
”Älvsjö AIK ska vara det självklara valet i södra Stockholm för fotbollsspelare som vill odla sina drömmar,
skaffa sig positiva minnen och vänner för livet.”

Värdegrund
Värdegrunden ska gälla för alla som engagerar sig i föreningen. Det är viktigt att den ligger som en fast
och tydlig grund för alla som har en anknytning och relation till Älvsjö AIK fotbollsförening. Det avser allt
från småbarnen, deras föräldrar i knatteskolan, spelare hela vägen till seniorlagen, alla ideella och
avlönade ledare, tränare men även anställda och styrelseledamöter.
Stolthet – Att känna tillhörighet och mening samt vara stolt över den känsla som Älvsjö AIK för med sig.
Ömsesidig respekt – Att alla efterlever gemensamt uppsatta regler och uppträder på ett vis som man
förväntar sig av sin omgivning.
Engagemang – Att ständigt göra sitt yttersta för att du och din omgivning ska fortsätta att utvecklas
positivt.
Ansvar – Att ta eget personligt ansvar för din egen, ditt lags och föreningens fortsatta utveckling och
glädje.

Verksamhetsidé
Älvsjö AIK Fotbollsförening ska utveckla och engagera såväl unga som äldre fotbollsspelare och deras
familjer. Vi vill också stå för en gedigen, kvalitativ och genomtänkt utbildning där alla som deltar fostras
till sunda idrottare, supportrar, ledare och goda lagkamrater. Därigenom är grunden till positiva minnen
och vänner för livet lagd.
Tillsammans kan vi vara med och förändra och utveckla föreningen så att allas våra motton blir:
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Implementering
Föreningen kommer att nu under hösten 2019 träffa Stockholmsidrotten/SISU för att med deras expertis
diskutera fram hur arbetsprocessen och metodiken för bästa möjliga implementering av detta ”nya”
Älvsjö AIK FF skall se ut och genomföras, detta skall självklart sedan göras tillsammans med alla spelare,
ledare och föräldrar löpande framöver 2020-2021

Med varma vita blåa fotbollshälsningar
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