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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–9 

Tid och plats: söndag 29 september 2019 kl. 10.00-12.00, Video 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Torbjörn Palmgren, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Henrik Agertz, ledamot 
Jenny Lagerqvist, 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 (2019–8) gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog förbundets ekonomi. Den är god och enligt budget med ett planerat 
underskott godkänt av årsstämman. Vidare kunde Barbro berätta om sitt arbete med 
att påverka SB&K kansli och RF ekonomi till att ändra hantering av underförbundens 
bokföring. 
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Magnus föredrog om sin kontakt med SB&K ordförande Fredrik Gundmark i samma 
ärende. 

6. Läger och andra samlingar i förbundets regi 

Helgen den 19–20 september arrangerade Svenska Aikidoförbundet den hittills första 
träffen inriktad mot i första hand aktiva Shidoin inom Aikikai. Syftet var att träffas, lära 
känna varandra, nätverka, och genom detta kunna diskutera ett antal områden rörande 
bl.a. aikidokvalitet, graderingar, instruktörsskap och framtiden. Träffen hade utformats 
av en arbetsgrupp med lika delar styrelse och graderingskommitté, bestående av 
Magnus Burman, Henrik Agertz, Maria Ahlström och Stefan Stenudd. Ca 50 st. 
deltagare, inkl. flertalet ur förbundsstyrelse och graderingskommitté, var på plats på 
Bosön. Träffen upplevdes som mycket positiv och givande för båda deltagare och 
arrangörer. En detaljerad slutrapport kommer distribueras till klubbarna och publiceras 
på förbundets hemsida inom kort. 

Arbetet med följande kommande läger och samlingar stämdes av: 

Nationella ungdomslägret 19–20 oktober 2019. 
Fukushidoin- och Shidoinutbildning i Göteborg 16–17 november 2019. 
Sverigelägret i Stockholm, 21–24 maj 2020. 

7. Inkludering 

Jenny föredrog om arbetet med att försöka få till stånd den kurs för klubbledare kring 
jämställdhet som årsstämman gav styrelsen i uppdraget att arrangera. 

Magnus föredrog om sin kontakt med SB&K ordförande Fredrik Gundmark kring hur 
SB&K arbetar med Riksidrottsförbundets rekommendationer för inkluderande Idrott 
för HBTQ personer. 

8. Webb & Hemsidan 

Torbjörn föredrog om arbetet med att få till stånd en dokumentation av svensk 
aikidohistoria på förbundets hemsida. Ett uppdrag ålagt styrelsen vid senaste 
årsstämman. 

9. PR & Kommunikation 

Det planeras marknadsföringskampanjer på Facebook inför terminsstart 2020. 
Torbjörn föredrog. 

10. Arbetet med Evenemang och uppvisningar i förbundets regi 

Arbetet med kommande evenemang och uppvisningar stämdes av: 

Kampsportsfestivalen 7–8 december 2019 på Älvsjömässan i Stockholm. 
Samling av Uppvisningstruppen i Stockholm 6 december 2019. 
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11. Graderingskommittén Aikikai 

Magnus föredrog om kommitteens möte söndag 25 augusti. 
Deadline för att skicka rekommendationer för högre aikikaigrader till Hombu inför 
Kagamibiraki är 31 oktober. 

12. IAF & EAF 

Det svenska deltagande på IAF Youth Seminar i Varna Bulgarien i juli 2019 skall 
slutrapporteras. Fredrik är ansvarig. 

Det svenska deltagande på Chungju World Martial Arts Mastership i Korea i augusti 
2019 skall slutrapporteras. Henrik är ansvarig. 

Magnus föredrog om samtal med Auno Mäkinen, ordförande för finska Aikikai som 
sökt dialog och eventuellt samarbete i kontakten med EAF. 

Det har inkommit en inbjudan till IAF General Assembly i Japan 26/9-4/10 2020. 
Deadline för förbundet att inkomma med förslag till punkter på agendan är ett halvår 
innan, 25 mars. Detta är onsdagen i veckan efter årsstämman. 
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