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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–6 

Tid och plats: söndag 30 juni 2019 kl. 10.00-12.00, video 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Torbjörn Palmgren, vice ordförande  
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Henrik Agertz, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Barbro Cartwright, kassör 

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 Jenny till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte (2019–5) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro var frånvarande från mötet men hade per mail bekräftat att förbundets 
ekonomi är god, stabil och enligt plan och budget.  
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6. Bidragsansökan i förbundets regi 

Fredrik skrev på styrelsens uppdrag en ansökan till Jämställdhetsmyndigheten om 
statsbidrag till jämställdhetsprojekt 2019, ”Aite – Jämställt på mattan, i klubben och i 
förbundet”. Det blev tyvärr avslag och Fredrik fick uppgiften att undersöka vilka 
ansökningar som blev godkända så att styrelsen kan bättra sina chanser nästa gång 
denna typ av möjlighet presenterar sig. 

7. Läger och andra samlingar i förbundets regi 

Arbetet med Shidoin-nätverksträffen 21–22 september 2019 stämdes av. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att alla ledamöter i styrelsen erbjuds möjlighet att medverka vid Shidoin-

nätverksträffen, även de ledamöter som inte innehar titeln Shidoin eller 
Fukushidoin. 

Bakgrunden till detta beslut är att alla styrelsens ledamöter har rösträtt kring vårt 
regelverk för gradering, och att det därför är av stor vikt att samtliga är väl insatta i hur 
svensk aikido tänker kring denna typ av frågor. 

Arbetet med det nationella ungdomslägret 19–20 oktober 2019 stämdes av. 
Arbetet med Sverigelägret Kristi Himmelsfärdshelgen 2020 stämdes av. 

Arbetet med årets Fukushidoin- och Shidoinutbildning i Göteborg 16–17 november 
stämdes av. Det är nu bekräftat att utbildningen skall äga rum på Riai Aikido Dojo. 

8. Evenemang och uppvisning i förbundets regi 

Arbetet med förbundets deltagande på Idrottens dag i Visby i juli, We are Stockholm i 
augusti samt Pride stämdes av. 

Helga berättade om Kampsportsfestivalen, 6–8 december 2019. Inbjudan har kommit 
från SB&K att deltaga i år igen. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att deltaga på Kamsportsfestivalen, samt 
att ge Helga uppgiften att driva arbetet kring deltagandet. 

Magnus berättade om SM-veckan i Borås, 1–7 februari 2021. Alla underförbund av 
SB&K har fått information tillskickad med instruktioner och deadline kring ansökan om 
deltagande. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att ansöka om deltagande i SM-vecka, samt  
att ge Magnus uppgiften att skriva ansökan. 

9. Webb & Hemsidan 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att i hemsidans klubbregister inte hänvisa till någon typ av stilart, utan enbart den 

aikidoorganisation som klubben graderar inom. 
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Helga har ansvar för förbundets event- och marknadsföringsmaterial. Hon skall 
tillsammans med Henrik se till att detta material finnes synligt på hemsidan med tydliga 
instruktioner till klubbar vilket material dom kan låna eller få till lokala evenemang. 

10. Mötets avslutande 

Magnus tackade för ett konstruktivt och väl genomfört möte. Mötet avslutades. 

 
 
 
Vid protokollet   
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Helga Une    
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