
Ett	  axplock	  av	  Hans	  Löfgrens	  affärer	  i	  AIK	  Ishockey	  
	  
Löfgren	  kastade	  sig	  över	  de	  ca	  2.000.000	  kr	  som	  trogna	  AIK-‐sponsorer	  varje	  år	  bidrar	  
med.	  De	  finns	  med	  i	  samma	  spann	  oavsett	  i	  vilken	  division	  vi	  spelar.	  
Han	  hävdade	  att	  de	  saknade	  avtal,	  vilket	  i	  sig	  är	  sant,	  men	  det	  har	  de	  aldrig	  haft	  då	  de	  
helt	  sonika	  säger	  –	  ja,	  varje	  år	  AIK	  ringer.	  
Det	  första	  resultatet	  kan	  skönjas	  på	  Löfgrens	  första	  faktura	  gällande	  bonus	  (fakt	  369).	  
Jag	  har	  tagit	  bort	  specifikationen	  då	  jag	  vill	  bespara	  våra	  trogna	  sponsorer	  detta,	  men	  
den	  innehåller	  uteslutande	  gamla	  kunder	  ”som	  inte	  hade	  avtal”	  och	  Löfgren	  tog	  10	  %	  på	  
det	  utfakturerade	  beloppet.	  
	  
Vidare	  har	  Löfgren	  fått	  vad	  jag	  kallat	  för	  en	  sign-‐on	  fee.	  Han	  skulle	  utbilda	  personalen	  i	  
sin	  modell.	  Detta	  har	  aldrig	  skett,	  men	  han	  har	  fått	  ersättning	  för	  det.	  150.000	  kr.	  
Nej	  förresten,	  han	  har	  nog	  inte	  fått	  det…	  Hans	  faktura	  368	  gäller	  konsultarvode	  för	  AIK	  
Ishockey	  och	  det	  har	  aldrig	  avtalats	  att	  han	  skall	  konsultera	  något.	  Det	  måste	  vara	  fel.	  
AIK	  kan	  och	  skall	  således	  återkräva	  dessa	  pengar.	  
	  
På	  samtliga	  fakturor	  som	  Löfgren	  skickat	  för	  sin	  ”månadspeng”	  	  har	  sociala	  avgifter	  
debiterats.	  Avtalet	  tillåter	  inte	  detta	  och	  således	  skall	  82.777	  kronor	  återkrävas	  av	  
Löfgren.	  Detta	  har	  ännu	  inte	  gjorts	  (28/1-‐2015).	  
	  
Löfgren	  hade	  semester	  i	  Kroatien	  två	  veckor	  under	  juli	  2014.	  Han	  måste	  ha	  missat	  att	  
dra	  av	  de	  två	  veckorna	  från	  fakturan	  som	  avser	  juli.	  Således	  skall	  AIK	  återkräva	  22.500	  
kronor	  av	  Löfgren.	  Detta	  har	  ännu	  inte	  gjorts	  (28/1-‐2015).	  
	  
Vidare	  har	  Löfgren	  låtit	  AIK	  stå	  kostnaden	  för	  mobiltelefon.	  Han	  hade	  AIK:s	  högsta	  
mobilräkning	  under	  juli	  2014.	  Naturligtvis	  för	  utlandssamtal	  från	  Kroatien…	  
Återkräv	  alla	  mobilräkningar	  som	  AIK	  betalat.	  De	  flesta	  som	  funnits	  har	  ovanligt	  många	  
samtal	  till	  nummerupplysningen	  vilket	  är	  dyrt.	  
	  
I	  Löfgrens	  avtal	  står	  det	  att	  ”Bonus	  ej	  utgår	  på	  befintliga	  avtal	  som	  finns	  vid	  
anställningens	  påbörjan”.	  	  
Jag	  tycker	  AIK	  skall	  tolka	  detta	  som	  att	  de	  sponsorer	  som	  varje	  år	  hängt	  med	  innehaft	  
muntliga	  avtal.	  I	  så	  fall	  skall	  även	  den	  fakturan	  återbetalas.	  Beloppet	  är	  107.329	  kronor.	  
Detta	  återbetalningskrav	  har	  ännu	  inte	  skickats	  (28/1-‐2015)	  
	  
Provisionsersättning	  på	  faktura	  377	  har	  jag	  inte	  sett	  specifikation	  på,	  så	  jag	  uppmanar	  
dagens	  ledning	  att	  även	  kontrollera	  detta	  och	  återkräva	  eventuella	  bonusmedel	  som	  
felaktigt	  utbetalats.	  
	  
Det	  schablonavdrag	  som	  lagts	  till	  på	  faktura	  377	  togs	  fram	  i	  panik	  från	  ansvariga	  då	  de	  
visste	  att	  granskningsgruppen	  var	  på	  jakt	  efter	  svar	  och	  hade	  ”otäcka”	  frågor	  om	  brutto	  
och	  nettovinster.	  
	  
Löfgren	  hade	  i	  oktober	  2014	  fakturerat	  AIK	  743.392	  kronor.	  Dessa	  medel	  har	  utbetalats.	  
Samtidigt	  hade	  AIK	  utfakturerat	  1.081.000	  kronor	  på	  helt	  nya	  kunder.	  
Dessa	  kunders	  avtal	  och	  hur	  denna	  affär	  totalt	  ser	  ut	  för	  AIK	  kommer	  senare.	  
Det	  är	  i	  alla	  fall	  ingen	  överdrift	  att	  det	  är	  årtusendets	  sämsta	  deal.	  
	  



Ovan	  uträkning	  ger	  vid	  handen	  att	  Löfgren	  skall	  krävas	  på	  minst	  362.606	  plus	  moms	  =	  
453.257,	  50	  kronor	  
	  
453.257,50	  kronor!	  
	  
VD	  och	  ekonomichef	  har	  attesterat	  Löfgrens	  fakturor	  och	  betalat.	  
Hur	  tänkte	  de	  där?	  
	  


