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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–1 

Tid och plats: söndag 5 januari 2020 kl. 09.00-11.00, video 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

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

 
Adjungerande: Anna Spangfort, Valberedningen 
 

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 med tillägg av en medlemsansökan som inkom dagen innan 
mötet. 

4. Medlemsansökan 

Medlemsansökan har kommit in till SB&K från föreningen Bredängs Aikidoklubb. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna ansökan från Bredängs Aikidoklubb om medlemskap i Svenska 

Aikidoförbundet. 
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5. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från de två föregående möten, 2019–9 & 10, gicks igenom och bägge lades till 
handlingarna. 

6. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomi och utfall tom november. Förbundet har i 
2019 års budget ett planerat underskott på 684 000 och kan efter ett år av mycket 
aktivitet uppvisa ett underskott på 542 000. Förbundet har 144 000 i likvida medel på 
banken. Kostnader för evenemang i december är fortfarande utestående, och den 
planerade marknadsföringen under första kvartal 2020, men förbundets ekonomi är 
god och enligt plan. 

Ändringar i SB&K har äntligen gjort det möjligt för UF att innehava kreditkort, något 
som underlättar för ledamöter vid marknadsföring och evenemang. Utan detta har 
ledamöter privat lagt ut stora summor något vi slipper i framtiden. Förbundets första 
kreditkort kommer ställas ut till Barbro. 

Enbladare som är styrelsen underlag för att planerar nästa verksamhetsår, tillika 
budget, har börjat komma in från ledamöter med särskilda ansvarsområden och Barbro 
arbetar vidare med nästa års budget. 

7. SB&K 

Magnus föredrog en sammanfattning av protokoll från SB&K. Alla årets protokoll, från 
och med SB&K protokoll FS-3 (konstituerande) från 23 mars till och med FS-6 från 20 
oktober, publicerades först 11 december så det har inte varit möjligt för oss att följa 
verksamheten innan. Följande punkter är av intresse för Svenska Aikidoförbundet: 

• Ekonomi. Det planeras för en träff med kassörer och ordförande i alla UF. 
Barbro skall kolla med SB&K kassör när detta skall ske. 

• Arbetsgrupper. SB&K vill involvera UF mer i vissa frågor, bland annat; ekonomi, 
jämställdhet, demokrati, strategi 2025 och ny vision för SB&K. Barbro sitter 
redan i arbetsgruppen för ekonomi. De arbetsgrupper SB&K har bjudit in UF 
att nominera till såhär långt är arbetsgruppen för inkluderande idrott där 
Svenska Aikidoförbundet har nominerat Jenny och arbetsgruppen för Strategi 
2025 där Svenska Aikidoförbundet har nominerat Helga. SB&K har bekräftat att 
dom mottagit ansökan men vi har ännu inte fått besked om vi antagits. 

• Det planeras för en UF-konferens 25–26 april för att arbeta med en ny vision 
för SB&K.  

• Under hösten har SB&K sökt, och fått ekonomiskt stöd, för ett stort 
jämställdhetsprojekt. Sara Wiggberg kommer att projektleda under titeln 
jämställdhetsstrateg. Projektet drar igång i januari. Sara Wiggberg kommer 
anlitas av Svenska Aikidoförbundet för att hålla i första tillfället av den 
jämnställdhetskurs som förbundet har i uppdrag att förverkliga. Jenny kommer 
undersöka vilka synergieffekter som kan finnas mellan SB&K 
jämställdhetsprojekt och vårt eget jämställdhetsarbete. 
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• Jenny och Magnus kontaktar SB&K igen om det arbete för bättre inkludering av 
HBTQ personer inom budo & kampsport som SB&K har för avsikt att 
genomföra tillsammans med RFSL. Då Svenska Aikidoförbundet saknar policy 
kring detta och vi har sökt stöd från SB&K och i förlängningen RF men inget 
konkret har kommit därifrån ännu. 

• RF har meddelat förändringar i sina ekonomiska stödprinciper, 
organisationsstöd och verksamhetsstöd samt nya fördelningsprincipen för 
landslagsstöd. Helga och Magnus kontaktar SB&K för att ta reda på i detalj hur 
dessa ändringar påverkar Svenska Aikidoförbundet och dess medlemsklubbar.  

• Från och med 1 januari 2020 tar Svedea över medlemsförsäkringen från tidigare 
försäkringsgivare Folksam. 

• SB&K utreder möjligheter till digital omröstning inför kommande årsstämma.  

8. IAF & EAF 

Förbundet har rapporterat till IAF att antalet medlemmar ligger kvar inom intervallet 
1,001–5,000 medlemmar, något som ger förbundet en årsavgift på $1,200. 

Nästa IAF Youth Seminar är i Vichy i Frankrike i maj 2020. Det pågår samtal med Pia 
Moberg, förbundets representant i IAF Youth Working Group, om förbundet skall 
skicka en delegation till detta läger.  

Magnus, och Jenny bildade en arbetsgrupp för att förbereda förslag till agendan på IAF 
General Assembly i Tokyo i månadsskiftet september-oktober 2020. Magnus kommer 
också förbereda förslag till budget för den svenska representationen. 

Magnus föredrog om sitt och Fredriks deltagande i EAF General Assembly per video 16 
december. 

9. Aikikai, Graderingskommitteen 

Magnus och Henrik har arbetat förberedande inför Kagamibiraki. 
Magnus och Henrik ingår i en nybildad arbetsgrupp för framtidsarbete tillsammans med 
Maria Ahlström, Leif Sunje och Åsa Bergström från Aikikai:s Graderingskommittee. 
Arbetsgruppen har sitt första fysiska möte torsdag 9 januari. Ett första förberedande 
möte via telefon hölls i december. 

10. Årsstämman 

Arbete med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt enbladare som underlag för 
budget fortskrider. Magnus, Henrik, Jenny och Helga bildade en arbetsgrupp för att se 
till att kallelse och all annan information om årsstämman publiceras och sprids. 

Förbundet vill bredda representationen av svensk aikido bland de bilder vi har till vårt 
förfogade och nyttjar i vår kommunikation. Styrelsen kommer skicka en förfrågan till 
alla medlemsklubbar med en uppmananing att skicka in 3-5 bilder från 2019 års 
verksamhet i klubben. 

Per-Åke Wilhelmsson har tackat ja till att agera ordförande på den ordinarie 
förbundsstämman för Svenska Aikidoförbundet lördag 23 mars. 
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11. Evenemang 

Helga gjorde en kort sammanfattning av den mycket väl genomförda 
Kampsportsfestivalen. 

12. Nationella Uppvisningstruppen 

Helga redovisade om samlingen för den nationella Uppvisningstruppen som 
genomfördes inför Kampsportfestivalen, fredag 6 december. Närvarande var: Sten 
Frödin, Emil Frank, Rickard Edman, Katarina Gullberg, Tilda Kelly, Thalea Koithan, 
Emmeli Neivak, Stefan Jansson, samt Magnus och Helga från styrelsen. Kallade som inte 
var närvarande var: Mats Ahlin, Michael Sederlin, Magnus Boåsen, Daniella Amanou och 
Lisa Larsson. 

Syftet med denna samling var att tillsammans med truppens medlemmar dryfta 
truppens framtid. Följande punkter från verksamhetsplanen 2019 diskuterades: 

• Uppdaterade 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. 

Utöver detta har styrelsen tidigare diskuterat och föreslagit att följande också skulle 
dryftas på mötet: 

• Uppdaterad Policy inför nästa verksamhetsår. 
• En ledamot i styrelsen ansvarig för truppens budget varje verksamhetsår, även 

drivande för truppens aktivitet. 
• Nuvarande trupp upplöses efter Sverigelägret 21–24 maj 2020. 
• Ny trupp och truppledare antas efter Sverigelägret. 
• Uppdraget löper på två år, med Grand Finale uppvisning vid Sverigelägret. 
• 3 kanske 4 regionala grupper som tillsammans utgör den nationella truppen. 
• Två samlingar per år nationellt, styrelsen kallar. 
• Fyra samlingar per år regionalt, regionala grupperna har ansvaret. Regionalt 

ansvar för gemensam träning och att se ungdomar som kan vara 
”påläggskalvar”. 

Över lag var deltagarna nöjda med styrelsens riktning och mycket intressant kom fram 
igenom den SWOT analys som Helga gjort baserat på korta enkätfrågor som truppens 
medlemmar fått svara på innan träffen. Det finns olika åsikter om antagningsprocessen 
och storleken på truppen. Helga och Henrik bildar en arbetsgrupp för att föra 
processen vidare. 
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13. Inkludering 

Henrik redovisade resultat hittills från den enkät som skickats till klubbarna för att 
kartlägga andelen kvinnliga instruktörer i förbundets klubbar. 40 klubbar har svarat och 
resultatet är att ca 33% av instruktörerna i de klubbar som redovisat är kvinnor. Enligt 
statistiken i verksamhetsberättelsen 2018 är 29% av förbundets vuxna medlemmar 
kvinnor, och kvinnor/flickor utgör 33% av totalen, så resultatet är hittills 
representativt. Påminnelse skall skickas ut för att få in ytterligare svar innan det slutliga 
resultatet sammanställs till verksamhetsberättelsen. 

Jenny föredrog om den kurs kring jämställdhet som styrelsen skall arrangera fredagen 
20 mars. Kursen är förlagd dagen innan årsstämman i syfte att skapa synergieffekt som 
gynnar deltagande både vid kursen och på stämman. 

Sara Wiggberg, som under 2020–2121 är anlitad av Budo & Kampsportsförbundet som 
jämställdhetsstrateg, kommer hålla i kursen. Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna den offert á 10 625 kr inkl. moms som Sara Wiggberg har skickat till 

förbundet för detta genomförande. 

14. Barn & Ungdom 

Pia Moberg och Riai Aikido Dojo har inkommit till styrelsen med en beskrivning av 
”Unga för Unga”, ett läger som anordnas i Göteborg helgen 29 feb-1 mars. Pia vill att 
förbundet behandlar detta läger på samma sätt som ett nationellt ungdomsläger och 
beviljar resekostnad för de ungdomar som reser till Göteborg. Samtliga ledamöter är 
mycket positiva till alla aktiviteter för barn & ungdomar i allmänhet och läger i 
synnerlighet men en klar majoritet vill inte särbehandla ett enstaka läger och förfrågan 
avvisades. Fredrik undersöker möjligheterna för en ”bidrags-pott” till denna typ av 
verksamhet så att den kan komma med i budget och verksamhetsplan för 2020 och 
gynna all barn & ungdomsverksamhet i hela landet på lika villkor.  

15. Webb & Hemsida 

Svenska Aikidoförbundet har i uppdrag att dokumentera vår aikidohistoria genom att 
ta tillvara berättelser om aikidoprofiler som på något sätt har eller har haft en 
anknytning till Sverige. 

Henrik och Torbjörn presenterade det arbete dom gjort med att ta fram en sektion på 
vår hemsida för ändamålet. Medlemsklubbar välkomnas att skicka de värdefulla 
historier som man anser behöver förmedlas. För att uppmuntra våra klubbar att sätta 
igång så snart som möjligt, föreslogs att alla klubbar som inkommer med material innan 
den sista februari 2020 kommer erhålla ett exemplar av vår nya förbundsshomen som 
tygvepa. Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna det upplägg som föreslagits och omgående lansera dokumentation av 

svenska aikidoprofiler. 
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16. PR & Kommunikation 

Torbjörn föredrog om terminsstartskampanjen som nu rullar i förbudets regi på 
Facebook och Instagram. Kampanjen har en budget på 20 000 kronor och är riktad 
mot kvinnor och män i åldern 16–40 bosatta i städer i Sverige där det finns en 
Aikidoklubb. Med 5 600 kronor som hittills spenderats har kampanjen nått 104 000 
personer och gett 900 klick fram till förbundets hemsida. 

17. Övrigt 

Det skall skickas ut uppmaning till förbundets medlemsklubbar att nominera till 
Kamsportsgalan. Kategorier har inte kommunicerats av SB&K ännu men tidigare år har 
det för aikido vart aktuellt med Årets traditionella utövare, Årets klubb, Årets förebild, 
Årets ledare samt SBK:s Hederspris. 

 

 

 

 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Manus Burman  Jenny Lagerqvist  


