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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–7 

Tid och plats: söndag 28 juli 2019 kl. 10.00-12.00, video 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande (till och med punkt 6) 

Torbjörn Palmgren, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Henrik Agertz, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Jenny Lagerqvist, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 

1. Sammanträdets öppnande 

Magnus förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet 

Förbundsstyrelsen utsåg Torbjörn till ordförande för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet. 
Förbundsstyrelsen utsåg Henrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte (2019–6) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro redovisade för förbundets ekonomi, den är god och enligt plan och budget. 

6. IAF & EAF 

Magnus ringde in till mötet från Amsterdam där han lördag den 27 juli på styrelsens 
uppdrag medverkat på det konstituerande mötet för European Aikido Federation, EAF 
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i Almere i Holland. Trots att de synpunkter som både den svenska styrelsen och 
graderingskommittén haft på de föreslagna stadgarna inte hunnit implementeras valde 
Svenska Aikidoförbundet ändå att underteckna och därigenom bli en del av det 
nystartade EAF tillsammans med ytterligare 16 länder. Svenska Aikidoförbundet 
kommer att verka för att stadgarna uppdateras särskilt avseende jämställdhetsaspekter, 
intressekonflikter samt mandatperioden. Stadgar och protokoll kommer att publiceras 
på förbundets hemsida. 

På inbjudan av IAF skickar Svenska Aikidoförbundet Jenny Kempe från IF Dojo 
Norrköping och Elena Bogdanova från Göteborgs Aikidoklubb som representanter för 
svensk aikido till 2019 Chungju World Martial Arts Mastership i Korea. Henrik 
redovisade för dom uppdrag Jenny och Elena får av förbundet.  

7. Läger och andra samlingar i förbundets regi 

Arbetet med följande läger och samlingar stämdes av: 

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

8. Arbetet med Evenemang och uppvisning i förbundets regi 

Arbetet med förbundets deltagande på Pride och We are Stockholm i augusti stämdes 
av. 

Helga berättade om planen för en samling av uppvisningstruppen i samband med 
Kampsportsfestivalen, 6–8 december 2019. Syftet med denna samling är att tillsammans 
med truppens medlemmar dryfta truppens framtid. Målet är att följande punkter 
behandlas: 

• Uppdatera riktlinjer för hur man blir medlem av truppen och hur man avslutar sin 
medverkan. 

• Undersöka möjligheterna för fasta gemensamma samlingar av uppvisningstruppen. 
• Utveckling av ett traineeprogram som en del av förbundets ungdomssatsning. 
• Arbeta för att hitta fler tillfällen att delta vid vilket även kan vara internationellt. 
• Arbeta för att ta fram filmmaterial för presentation av aikido genom 

uppvisningstruppen. 

9. Webb & Hemsidan 

Torbjörn redovisade för förbundets planer för marknadsföringskampanj inför 
terminsstart. 

Förbundets policys och styrande dokument ligger publicerade på hemsidan. Styrelsen 
skall se igenom dessa dokument för att vara säkra på att dom är uppdaterade och 
representativa för den nuvarande styrelses arbete.  
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Torbjörn Palmgren  Henrik Agertz 
 
 
 
 


