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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–10 

Tid och plats: lördag 30 november 2019 kl. 09.00-16.00, Scandic Europa Göteborg  
 
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 Torbjörn till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte (2019–9) är ännu inte klart. Dagordning från detta 
möte gicks igenom för att säkerställa att inget planerat arbete fallit bort. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomi, som fortfarande är god, enligt plan och 
enligt budget. Det planerade underskottet är nu på 520 000. Styrelsen konstaterade att 
utfall för kostnaden för årsmötet i mars samt shidoin-nätverksträffen i september gått 
rejält över budget. 
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Detta var väntat då det, under respektive förberedelsearbete, togs beslut om att 
förbundet skulle vara mer generöst med både resekostnader och bidrag än vad 
ursprungligen budgeterats för. Båda förra och nuvarande styrelse har varit av den 
uppfattning att det var av stor vikt att båda samlingar var välbesökta, och att deltagande 
från hela landet fanns representerade. Något som också lyckades. 

Det kapital som finns kvar skall räcka fram till det att nästa års intäkter från 
medlemsavgifter kommer under första kvartal 2020. Utöver redan planerade 
evenemang kommer styrelsen prioritera marknadsföring inför terminsstart 2020. 

Styrelsen arbetade igenom första utkastet till budget 2020. Ledamöter med 
ansvarsområden som har en budget skall alla skriva planerings-dokument s.k. 
”enbladare” för att underlätta beslut om budget, genomförande av verksamhet och 
senare utvärdering av resultat. Kommande års budget kommer disponeras efter 
intäkter från medlemsavgifter enbart och inte ta höjd för eventuella bidrag. Ej heller 
kommer det planeras för verksamhet som skall finansieras av sparat kapital då det 
budgeterade underskottet för 2019 kommer avverka detta. 

Då förbundet inte kommer kunna vara lika generöst med ersättning för resor under 
2020 skall förbundet söka information hos SB&K distrikt om klubbarnas möjlighet att 
söka bidrag till resor och deltagande på kurser och möten. Inom styrelsen finns det 
erfarenhet av att detta kan variera mellan distrikten. Den information styrelsen tar 
fram kommer sammanställas och spridas till klubbarna. 

Slutligen berättade Barbro om sitt arbete i SB&K’s arbetsgrupp som avser att förändra 
ekonomihanteringen för alla underförbund. Ett möte om framtida hantering av 
ekonomi och bokföring planeras i april med ordförande och kassör från alla SB&K 
underförbund. SB&K skall välja en ny revisor 2020 och det skall upphandlas ett nytt 
redovisningssystem vilket skall lanseras under 2021. 

6. Läger och andra samlingar i förbundets regi 

Under helgen 19–20 oktober anordnade Järfälla Aikidoklubb det årligen återkommande 
nationella ungdomslägret. Det blev ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. 
Deltagande blev 70 ungdomar och 16 instruktörer från 9 klubbar. Det blev ungefär lika 
många på båda mattorna, 30 barn 8–12 år och 40 tonåringar. Lägret bestod av totalt 12 
pass som var fördelat på instruktörerna från klubbarna som närvarade. 

Rapporten från Shidoin-nätverksträffen 21–22 september 2019 är färdig och är 
publicerad. 

Under helgen 16–17 november anordnade förbundet Fukushidoin- och 
Shidoinutbildning. Utbildningen hölls i Göteborg i Riai Aikido Dojos mycket fina lokaler 
och 17 personer deltog från 8 klubbar, 12 kvinnor 5 män. Vid graderingskommitténs 
möte i augusti beslöts att Maria Ahlström skulle ansvara för årets utbildningstillfälle 
tillsammans med Magnus Burman. Urban Aldenklint togs in som seniort stöd under 
utbildningshelgen. Resultatet av kursutvärderingen gav samlingen överlag mycket gott 
betyg på samtliga punkter. 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–10  Sida 3 av 5 

7. Inkludering 

Jenny föredrog om arbetet med den kurs för klubbledare kring jämställdhet som 
styrelsen vill arrangera. En önskan finns om att genomföra detta första gången fredagen 
20 mars, dagen innan årsstämman. Förhoppningen är att detta skall skapa synergieffekt 
som gynnar deltagande av både kursen och stämman. Det bestämdes att styrelsen skall 
skicka ut en enkät där förbundets medlemsklubbar får svara på hur många av deras 
instruktörer som är kvinnor. Denna information får vi inte från SB&K register. 

Jenny föredrog vidare om sitt deltagande i senaste möte med IAF Gender Balance 
Working Group. Hon kommer på styrelsens uppdrag undersöka våra möjligheter att 
på något sätt deltaga i det EU Erasmus+ finansierade projekt ”Female-friendly Training 
Environment for Gender Balance in Aikido” som IAF Gender Balance Working Group 
har tillsammans med EAF, Rumänien, Slovenien och Nederländerna. Första mötet är 
15–17/5 i Rumänien. 

8. Webb & Hemsidan 

Torbjörn och Henrik föredrog om arbetet med dokumentation av svensk 
aikidohistoria på förbundets hemsida som förbundet vill lansera. Arbetet med 
upplägget har kommit långt och styrelsen var mycket positiv. Projektet lanseras inom 
kort. 

Henrik berättade om sitt pågående arbete på hemsidan där bl.a. ett nytt mediagalleri 
lanseras inom kort, samt en ny API för kartor har skapats så att dessa nu fungerar som 
de ska. 

En arbetsgrupp bestående av Henrik, Torbjörn och Jenny bildades för översyn av alla 
texter på hemsidan. 

9. PR & Kommunikation 

Torbjörn föredrog om arbetet med en uppdatering av förbundets grafiska profil och 
logotype som förbundet vill lansera. Arbetet med upplägget har kommit långt och 
styrelsen var mycket positiv. Projektet lanseras inom kort. 

Då styrelsen är positiv till att prioritera marknadsföring inför terminsstart 2020 
kommer en kampanj på Facebook köras i januari och februari enligt tidigare strategi 
med särskilt fokus på de städer där det finns aikidoklubbar. 

10. Evenemang och uppvisningar i förbundets regi 

Arbetet med följande 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. SB&K 

Förbundet har mycket glädjande fått följande preliminära beskedet om stöd för 
kommande två åren. I januari kommer det slutgiltiga beskedet. 
 

Projekt Idrott 2020 2021 
Etablering-Wareware, ett större VI inom svensk Aikido Aikido 180 000 180 000 
Internationell representation Aikido 30 000 30 000 
Arbete för ett mer demokratiskt EAF aikido Aikido 30 000 30 000 

12. Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Årsstämman kommer anordnas i anslutning till SB&K förbundsstämma på World Trade 
Center i Stockholm lördagen den 21 mars 2020. 

Styrelsen gjorde en första genomgång av arbete med dokument och andra 
arbetsuppgifter i samband med stämman. 

13. GDPR 

Fredrik skall gå en kurs för att säkerställa att förbundet agerar enligt lagstiftningen och 
kan ge korrekta råd till klubbarna om hur dom skall arbeta med GDPR. 

14. Barn & Ungdom 

Fredrik föredrog kort om Happy Aikido, ett koncept för pedagogik för barn och 
ungdomar grundat av Riai Aikido Dojo och Aikido Dojo Liljeholmen. Alla medlemmar 
av styrelsen fick vart sitt exemplar av Happy Aikido ”Kodex”, en publikation 
möjliggjort av SB&K och Idrottslyftet. Text och kalligrafi av Pia Moberg från Riai Aikido 
Dojo och helt underbara illustrationer av Carl Stenmark. 

Fredag 29 november mottog styrelsen att mail från Pia Moberg och Riai Aikido Dojo 
med en beskrivning av ”Unga för Unga”, ett läger anordnat i Göteborg helgen 29 feb-1 
mars. Pia framförde att hon ville att förbundet behandlar detta läger så samma sätt som 
ett nationellt ungdomsläger och beviljar resekostnad för de som kommer från utanför 
Göteborg. På grund av tidsbrist bordlades frågan till nästa sammanträde. 

15. Förbundsstyrelsens sammanträden 

Följande datum bestämdes för kommande sammanträden. Datum efter årsstämman är 
preliminära och måste bekräftas av nästa års valda styrelse. 

söndag 26 januari 10–12 video 
söndag 1 mars 10–12 video 
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lördag 21 mars årsstämman 
söndag 23 mars, konstituerande möte 

söndag 19 april 10–12 video 
söndag 10 maj 10–12 video 
lördag 13 juni 9–16 fysiskt möte, ort TBD 
lördag 22 augusti (Aikidons Dag) fysiskt möte, ort TBD 

 

 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Manus Burman  Torbjörn Palmgren 


