
Vårt	  förflutna.	  
	  
Vi	  ”löste”	  två	  års	  totalhavererad	  ekonomi	  genom	  att	  ta	  emot	  gåvobrev	  från	  Kaj	  Riesterer.	  
Ädelt	  kan	  man	  ju	  tycka,	  men	  det	  finns	  ett	  problem:	  
	  
De	  är	  ännu	  inte	  betalda.	  
	  
Nu	  finns	  det	  två	  alternativ	  
	  

-‐ Det	  var	  inte	  ”på	  riktigt”	  och	  då	  är	  det	  i	  min	  värld	  bokföringsbrott.	  Trots	  att	  det	  i	  
sådana	  fall	  har	  begåtts	  för	  att	  ”lura”	  licensnämnden	  så	  vi	  får	  licens,	  kvarstår	  
frågan	  –	  Är	  det	  värdigt	  AIK	  och	  lagligt?	  

	  
-‐ Om	  det	  nu	  rör	  sig	  om	  ”äkta	  gåvobrev”	  så	  borde	  rimligtvis	  AIK:s	  företrädare	  på	  

åtta	  år	  klarat	  av	  att	  driva	  in	  dessa	  pengar.	  Så	  har	  inte	  skett.	  
	  
Retoriken	  blir	  ju	  att	  vem	  som	  helst	  kan	  gå	  in	  i	  AIK	  och	  utlova	  betalning	  så	  AIK	  kan	  föra	  in	  
en	  fordran	  i	  böckerna	  –	  sedan	  struntar	  vi	  i	  resten.	  
	  
Kaj	  har	  i	  många	  år	  hjälpt	  AIK	  Hockey.	  Han	  har	  varit	  snäll	  och	  lånat	  ut	  pengar.	  Dessa	  
pengar	  har	  han	  fått	  tillbaka.	  
Det	  finns	  också	  pengar	  som	  Kaj	  har	  skänkt	  och	  de	  har	  avräknats	  skulden.	  Det	  har	  också	  
avräknats	  att	  han	  återfört	  tidigare	  köpta	  aktier	  för	  790.000	  kronor	  utan	  att	  vid	  det	  
tillfälle	  ta	  hänsyn	  till	  det	  reella	  värde	  som	  då	  förelåg.	  
	  
Naturligtvis	  är	  det	  ett	  problem	  att	  kompisar	  till	  Kaj	  suttit	  i	  styrelsen.	  Planen	  har	  varit	  att	  
skriva	  av	  en	  miljon	  kronor	  om	  året,	  men	  det	  har	  det	  naturligtvis	  aldrig	  funnits	  utrymme	  
för.	  
	  
I	  styrelseprotokoll	  2014/12:29	  från	  den	  12	  juni	  2014	  beslutade	  en	  intakt	  styrelse:	  
	  
Odd	  Swarting,	  Styrelseordförande	  
Peder	  Bäckström	  
Hans	  Cederholm	  
Mikael	  Gordon	  Solfors	  
Hans	  Hammarlund	  
Mattias	  Norström	  
Mats	  Pernhem	  
Lars	  Johansson	  
Samt	  
Thomas	  Johansson,	  VD	  
	  
att	  skriva	  ned	  AIK	  Ishockey	  AB:s	  fordran	  med	  500.000	  kr	  samt	  överta	  AIK	  Ishockey	  IF:s	  
resterade	  fordran	  på	  Kaj	  med	  (hela)	  1.600.000	  kr.	  
	  
Ingen	  i	  styrelsen	  reserverade	  sig	  mot	  detta	  beslut.	  
	  
Så,	  å	  ena	  sidan	  skriver	  man	  ner	  AB:s	  fordran	  med	  500.000	  kr	  för	  att	  man	  inte	  får	  betalt,	  
samtidigt	  tar	  man	  över	  en	  fordran	  på	  samma	  person	  från	  IF,	  och…	  



..med	  hjälp	  av	  denna	  fordran	  så	  råkar	  man	  få	  ett	  eget	  kapital	  i	  bokslutet	  på..	  
	  
Gissa?	  
	  
Just	  det,	  1.600.000	  kronor.	  
	  
Nu	  har	  sittande	  styrelse	  (sedan	  13	  oktober	  2014)	  bestämt	  sig	  för	  att	  det	  får	  vara	  nog	  och	  
att	  Kaj	  skall	  betala	  det	  han	  är	  skyldig.	  Det	  är	  ju	  orimligt	  att	  klubben	  saknar	  pengar	  
samtidigt	  som	  någon	  undandrar	  sig	  sitt	  fullgörande	  mot	  klubben.	  
Aktuell	  fordran	  är	  4.205.000	  kronor	  och	  man	  har	  nu	  brevledes	  bett	  Kaj	  om	  betalning.	  
	  
Min	  egen,	  lite	  hårdare	  variant	  på	  hur	  man	  får	  betalt	  finns	  bilagt.	  Ett	  tips	  till	  styrelsen	  
som	  de	  får	  ta	  om	  de	  vill.	  
	  
Kaj	  äger	  50	  %	  i	  en	  bostadsrätt	  (Bostadsrättsföreningen	  Gåspennan)	  samt	  100	  %	  av	  
fastigheten	  Hålö	  Norrtälje	  1:125	  som	  torde	  ha	  ett	  högt	  värde	  och	  gå	  att	  inteckna	  denna	  
så	  han	  kan	  fullgöra	  sina	  förpliktelser	  mot	  AIK.	  
	  
Hade	  AIK	  agerat	  direkt	  hade	  man	  dessutom	  kunnat	  ta	  pant	  i	  fastigheten	  innan	  
Kronofogden	  slog	  till.	  2	  x	  över	  800.000	  kronor	  har	  tagits	  i	  pant	  av	  Kronofogden	  sedan	  
december.	  Nu	  måste	  AIK	  öka…	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  bekanta	  namn	  på	  gåvobreven	  som	  borde	  kunna	  svara	  på	  frågor.	  
	  
Jag	  förutsätter	  att	  AIK	  Ishockeys	  aktieägare	  har	  koll	  på	  dessa	  turer.	  Kan	  bli	  fel	  annars.	  
	  
Hmm	  

	  


















