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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–8 

Tid och plats: lördag 24 augusti 2019 kl. 09.00-16.00, Hotel Eggers Göteborg 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande  

Torbjörn Palmgren, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Henrik Agertz, ledamot 
Jenny Lagerqvist, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot (till och med punkt 7) 
Helga Une, sekreterare 

1. Sammanträdets öppnande 

Magnus förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet 

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte (2019–7) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Genomgång av Verksamhetsplanen 2019 

Verksamhetsplanen för 2019 utarbetades av förra styrelsen, som både till storlek och 
sammansättning var en annan än den nuvarande. Styrelsen läste igenom 
verksamhetsplanen tillsammans för att säkerställa att arbete fortskrider på ett 
tillfredställande sätt. 
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6. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomi. Årets budget, godkänt av årsstämman, 
planerar för ett underskott på 684 080 kr och utfört arbete och aktiviteter har nu 
börjat ge ett utfall i underskott. Tack vare tidigare bidrag har förbundet fortsatt god 
likviditet.  

Barbro föredrog vidare att hanteringen av vår bokföring fortfarande inte fungerar på 
ett tillfredställande sätt. I den nuvarande modellen som används av SB&K bokförs alla 
underförbund tillsammans och det är svårt för underförbundens kassörer att följa upp 
och ha god kontroll. Barbro menar att detta inte är tillfredställande så det skapar 
merarbete och vill driva på för förändring. SB&K har sedan en tid tillbaka en ny kassör 
som Barbro har inlett ett arbete med. Magnus kontaktar Fredrik Gundmark, 
ordförande för SB&K, för att tydliggöra vår linje. 

7. Läger och andra samlingar i förbundets regi 

Arbetet med följande läger och samlingar stämdes av: 

Nationella ungdomslägret 19–20 oktober 2019. 
Shidoin-nätverksträffen 21–22 september 2019. 
Fukushidoin- och Shidoinutbildning i Göteborg 16–17. 

Inbjudan till att arrangera Sverigelägret våren 2019 sickades ut till alla aikidoklubbar i 
Sverige första gången i oktober 2018, med en påminnelse i april 2019. Även om förra 
Sverigelägret i Uppsala blev en succé har det enbart kommit in en ansökan. Den 20 
augusti mottog styrelsen en ansökan från IKIGAI aikidoklubb om att arrangera lägret i 
Gubbängshallen i Gubbängens söder om Stockholm. Förbundsstyrelsen beslutad 
att tillstyrka ansökan från IKIGAI aikidoklubb om att arrangera nästa Sverigeläger, 

Kristihimmelfärds helgen 21–24/5 2020.  

Magnus är ordförande i IKIGAI aikidoklubb. Då ingen annan klubb inkommit med 
ansökan, trots påminnelse, kan inte styrelse se att detta skapar någon intressekonflikt. 

Helga fick uppdraget att driva på arbetet med genomlysning av alla förbundets policys. 
Detta för att säkerställa att dom är uppdaterade och i linje med styrelsens arbete. 

8. Arbetet med Evenemang och uppvisningar i förbundets regi 

Helga föredrog om förbundets deltagande på Idrottens Dag i Visby, Prideparaden i 
Stockholm och We are Stockholm i Kungsträdgården. 

Svenska Aikidoförbundet har tillsammans med Kenshin Kai aikidoklubb dom senaste 
åren medverkat på Idrottens Dag i Visby under Almedalsveckan. Kenshin Kai har inte 
längre möjlighet att samarbete med förbundet kring detta arrangement. Helga kommer 
därför höra av sig till Gotlandsidrotten med information om att förbundet inte planerar 
för deltagande nästa år. 

Kampsportsfestivalen går av stapeln 6–8 december 2019 på Älvsjömässan i Stockholm. 
Helga föredrog om genomförandet av uppvisningar och prova-på verksamhet på 
festivalen samt en planerad samling för Uppvisningstruppen.  
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9. Ansökningar projektstöd 

Det har kommit fyra inbjudningar från SB&K om att söka medel. Deadline är 1/9 och 
följande arbetsfördelning bestämdes för att skriva projektbidragsansökan: 

Jämställdhet, skrivs av Jenny och Henrik  
Internationell representation, skrivs av Magnus  
Internationellt utvecklingsarbete, skrivs av Magnus  
Etablering, skrivs av Helga 

10. Inkludering 

Jenny föredrog om Riksidrottsförbundets rekommendationer för inkluderande Idrott 
för HBTQ personer. Målet är en inkluderande Dojo. Magnus skall på styrelses uppdrag 
kontakta Fredrik Gundmark, ordförande för SB&K, för att inhämta information om 
vilket arbete dom bedriver inom detta område. 

11. Webb & Hemsidan 

Henrik föredrog om en planerad större omgång mjukvaruuppdateringar, uppdatering 
av text samt formulär och bidragsansökan. 

Jenny föredrog om de fotografier som används av förbundet. Det finns en önskan om 
att förbundets bild-bank skall utökas med en större representation av aikido från hela 
landet och olika lärarlinjer. Olika lösningar diskuterades. 

12. PR & Kommunikation  

Torbjörn föredrog om de riktade Facebookampanjer förbundet har lanserat och betalt 
för. En mindre kampanj kring evenemanget We are Stockholm samt en större kampanj 
kring terminsstart, i alla orter där vi har aikidoklubbar i Sverige. Kampanjen kör tom 
16/9 och har målgrupp 50/50 kvinnor/män. 

13. Ki-Aikido 

Henrik föredrog om sin kontakt med Lars Hägglund från Västerås Ki-Aikido klubb. 
Syftet är att säkerställa att Ki-Aikido i Sverige upplever Svenska Aikidoförbundet som 
en intresse- och servicefunktion för dom.  

14. Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai 

Henrik skall på uppdrag av styrelsen ta kontakt med Takemusu Aikido Göteborg. Syftet 
är att säkerställa att Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai i Sverige upplever Svenska 
Aikidoförbundet som en intresse- och servicefunktion för dom.  
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Barbro Cartwright  
 
 
 
 


