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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–5 

Tid och plats: lördag 25 maj 2019 kl. 09.00-16.00, Hotel C Stockholm  
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Torbjörn Palmgren, vice ordförande  
Barbro Cartwright, kassör 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Henrik Agertz, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
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 Fredrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte (2019–4) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro redovisade för den haltande månadsrapporteringen från RF Ekonomi. Hon har 
mottagit utfall tom april 2019 med föredrog den inte för styrelsen då hon har skickat 
den tillbaka till RF Ekonomi med noteringar om fel på en lång rad punkter. Barbro 
arbetar vidare mot SB&K med förbundets önskan om enskild bokföring.  

6. Bidragsansökan 

Stenkullens Aikidoförening har inkommit med en bidragsansökan. Bidraget skall 
oavkortat gå till resor för instruktörerna. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
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att bevilja projektbidrag på 3 000 kr.  

Barbro och Henrik arbetar med översyn av blanketter och beskrivningar av 
bidragsansökan på hemsidan för att tydliggöra vad som kan sökas, och hur.  

7. Administrativt 

Mot bakgrund av ny hemsidan och ny webbmaster presenterade Torbjörn ett förslag 
till informationssamling och digitalt arbetssätt. Styrelsen kom överens att arbeta med 
Trello för pågående projekt samt Google Drive för arkivering och att begränsa 
styrelsearbete i mail så gott det går. Behovet av en intern sida med logg-in på hemsidan 
minskar på grund av detta och Henrik kommer se över hur detta skall se ut i 
framtiden. Sammanträden per video skall försöksvis framöver göras in Messenger. 

8. Webb & Hemsidan 

Henrik berättade om sitt pågående arbete med förbundets nya hemsida. Sidan fungerar 
bra men kontinuerlig översyn och förbättringar görs av Henrik i rollen som förbundets 
webbansvarig.  

Arbete med förbundets nyhetsbrev fortskrider och första utskicket planeras till juni.  

Kriterier för evenemang som läggs upp i förbundets kalendarier diskuterades. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att utöver läger öppna för alla som arrangeras i Sverige av förbundets 

medlemsklubbar också lägga upp i kalendariet evenemang och andra samlingar 
eller aktiviteter i förbundets regi.   

9. PR & Kommunikation  

Torbjörn föredrog plan för marknadsföring året ut. Det bildades en arbetsgrupp av 
Torbjörn, Henrik och Jenny som skall ta fram utformning och innehåll av förbundet 
marknadsföringskampanjer.  

Torbjörn föredrog vidare om Mynewsdesk, en tjänst där journalister prenumererar på 
de ämnen de bevakar och skriver om. Det innebär att förbundet på ett enkelt och 
effektivt sätt kan nå alla som kan tänkas skriva om sport, kampsport, lokala föreningar 
etc. Förbundet ställde sig i utgångspunkten positiv men det visar sig att RF och SB&K 
troligen redan är kunder. Torbjörn och Jenny skall kontakta Jonatan Broberg, 
informatör på SB&K och förhöra sig om saken innan förbundet går vidare.  

10. IAF 

Jenny föredrog om deltagande i ditt förste sammanträde med IAF Gender WG.  

Leif Sunje, vice ordförande IAF, besökte mötet på inbjudan av styrelsen. Leif gick 
igenom IAF struktur och verksamhetsplan 2016–2020 samt aikidons representation i 
den internationelle idrottsgemensamheten, GAISF m.fl. 
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11. Evenemang & Uppvisning  

Helga föredrog om sommarens evenemang där förbundet har åtagande. Idrottens Dag i 
Visby i juli, We Are Stockholm i augusti samt Pride.  

Förbundet har för avsikt att ta International Aikido Marathon till Sverige på Aikidons 
Dag (sista lördagen i augusti) i 2021. Evenemanget kör vart halvtannat år och 
arrangeras i Prag 4–5 april 2020. Magnus är inbjuden som instruktör och ambassadör. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att bevilja kostnadstäckning för resa, kost och logi för Magnus för hans närvarande.  

12. Utbildning 

Magnus föredrog om årets Fukushidoin och Shidoin utbildning som kommer hållas i 
Göteborg. Graderingskommitténs utsåg på sammanträde nummer 2019–1 Maria 
Ahlström och Magnus Burman att vara kursledare. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att årets utbildning kommer arrangeras helgen vecka 46, 16–17 november. 

13. Mötets avslutande 

 
 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Fredrik Schirén  
 
 
 
 


