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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–2 

Tid och plats: söndag 26 januari 2020 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 

 
Adjungerande: Moa Lindell, valberedningen 
 Pia Moberg, styrelsens representant i IAF Youth WG 

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 Henrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte, 2020–1, gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Barn & Ungdom 

Pia Moberg, förbundets representant i IAF Youth Working Group, föredrog om 
arbetet i gruppen och om gruppens nästa stora projekt, IAF Youth Seminar i Vichy i 
Frankrike i maj 2020. Förbundet har dom sista två åren skickat delegationer av barn, 
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ungdomar och ledare till detta läger. Syftet har varit att verka för att ta arrangemanget 
till Sverige. Belgien har just blivit tilldelat lägret i 2021. Pia och styrelsen ser inga 
demokratiska och öppna beslutprocesser kring utnämningen av värdländer. Hur 
beslutet tas delges ej. Förbundet anser på grund av detta att det inte är möjligt att 
utreda om detta är ett arrangement som kan tas till Sverige inom rimlig tid och om vi 
är ett tillräckligt stort förbund att arrangera denna typ av läger om vi skulle få det 
tilldelat. Särskilt bekymmersamt är det att det saknas information om budget, intäkter 
och kostnader. Styrelsen ser sig därför tvungen att minska investeringen i detta 
projekt. Pia kommer på styrelsen uppdrag kommunicera tydligt till IAF att Svenska 
Aikidoförbundet efterlyser den typ av demokratiska processer som vi anser absolut 
nödvändiga när det gäller utnämning av värdland för IAF läger. 

IAF Youth Working Group har ett fysiskt styrelsemöte per år, normalt i samband detta 
läger. Styrelsen tycker det är viktigt att Pia får möjligheten att fortsätta sitt arbete i 
gruppen på samma sätt som tidigare och ställer sig därför positiv till att bevilja 
kostnadstäckning för resa, kost och logi för Pia för hennes närvarande på lägret. Pia 
tyckte det var viktigt att två ungdomar också var med på lägret för att medverka i 
uppvisningen. Beslut om detta och den totala kostnaden för detta medverkande 
bordlades i avvaktan av en omarbetat enbladare från Pia samt ett färdigställt 
budgetarbete för 2020 så att styrelsen inte tar beslut om kostnader som det saknas 
utrymme för inom verksamhetsåret. 

6. Valberedningen 

Moa föredrog om valberedningens arbete. Valberedningens ledamöter har en önskan 
om att mer regelbundet sitta med i styrelsen sammanträden för att få en bättre inblick 
i arbetet. Något som styrelsen som helhet välkomnar. 

Valberedningen har den uppfattning att den nuvarande styrelsen är välfungerande och 
kommer föreslå omval på ordförande, sekreterare, kassör och samtliga andra 
ledamöter med undantag av Torbjörn som har tackat nej till vidare styrelsearbete. Ny 
kandidat till styrelsen föreslogs, och valberedningens förslag kommer inom kort att 
publiceras på hemsidan. 

7. Ekonomi 

Barbro har mottagit förbundets ekonomiska resultat tom december 2019 men finner 
det så pass felaktig att hon har returnerat det till RF ekonomi. Hon kunde följaktligen 
inte föredra årets ekonomiska utfall. 

Barbro presenterade det pågående arbetet med budget för 2020. Som tidigare 
protokollförts kommer 2020 års budget disponeras efter intäkter från medlemsavgifter 
enbart och inte ta höjd för eventuella bidrag då dessa är projektbundna. Ej heller 
kommer det planeras för verksamhet som skall finansieras av sparat kapital då det 
budgeterade underskottet för 2019 har avverkat detta. Med minskade medlemsantal 
betyder detta begränsade intäkter för förbundet och en hård prioritering kommer vara 
nödvändig. Barbro, Magnus och Helga bildade en arbetsgrupp som skall arbeta genom 
budgeten i detalj för att inom kort presentera ett förslag för styrelsen. 
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8. SB&K 

Mycket glädjande kunde Magnus berätta att SB&K kansli fått bekräftat från RF att 
Svenska Aikidoförbundet fått beviljat dom projektbidrags vi fick preliminära besked om 
i november. Detta betyder att förbundet under 2020 och 2021 sammanlagt beviljats 
120 000 sek för internationell representation och internationellt utvecklingsarbete 
samt 360 000 sek för ett etableringprojekt. Syftet med det senare är att identifiera och 
sänka strukturella trösklar mot inkludering av nyanlända samt även personer med 
migrationserfarenhet och andra personer med utländsk bakgrund. 

Som tidigare protokollförts önskar SB&K involvera UF mer i vissa frågor. Jenny har 
bjudits in till den arbetsgrupp som bildats kring det stora jämställdhetsprojektet ”60–
40. På riktigt” som SB&K just påbörjat. Ytterligare en aikidoka ingår i arbetsgruppen, 
Cecilia Ralfe-Stelander från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb. Vidare har Helga 
bjudits in till ett planeringsmöte inför den förbundskonferens SB&K ska ha den 25–26 
april. Fredrik Gundmark, ordförande i SB&K, ser detta som en uppstart till vad som är 
tänkt kunna bli ett strategiskt råd. 

9. Hombu Dojo, IAF & EAF 

Beslutspunkt om delegation till IAF General Assembly i Tokyo i månadsskiftet 
september-oktober 2020 bordlades i avvaktan av 2020 års budgetarbete. 

Styrelsen informerade per mail 21 januari att EAF har utnämnt koordinatorer för EAF 
Working Groups Erasmus och European Week of Sport. Styrelsen har tidigare på 
liknade sätt informerats om att EAF styrelse utökats med två ledamöter. I båda dessa 
utnämningar kan styrelsen för svenska aikidoförbundet konstatera att dom 
demokratiska processerna inte är tydliga och liten insikt ges i hur och varför 
utnämningar görs. 

10. Aikikai, Graderingskommittén 

Graderingskommittén inkom 7 december till styrelsen med ett beslutsunderlag om 
revision av de svenska graderingsreglerna för Aikikai. Hombu dojo har under 2019 
gjort mindre ändringar i de tekniska kraven på både kyu och dan-grader, appendix A 
och B. Inget annat är ändrat, förutom att dokumentet nu följer förbundets grafiska 
profil samt att IAF:s logotyp är uppdaterad. Förbundsstyrelsen beslutade 
att revidera förbundets graderingsregler för Aikikai enligt graderingskommittén 

beslutsunderlag. 

11. Inkludering 

Jenny rapporterade om framskridande av planer för evenemanget 20 mars, workshop 
”En jämställd och inkluderande Aikido”. 

Henrik rapporterade om vår klubbenkät om andel kvinnliga instruktörer. 45 av 97 
klubbar har svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 46%, vilket styrelsen gärna hade sett 
var ännu högre. Dom svar som kommit in visar att en tredjedel av klubbarnas 
instruktörer är kvinnor, och av vår statistik vet vi att en tredjedel av förbundets 
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medlemmar är kvinnor. Då det verkar som att kvinnliga instruktörer inte alltid syns på 
alla klubbars hemsidor uttrycktes en önskan om att påminna klubbarna om att hålla 
dessa uppdaterade. 

12. Webb & Hemsida 

Henrik berättade om sitt pågående arbete med hemsidan och förbundets digitala 
kommunikation. 

Vidare rapporterade Henrik om svarsfrekvens och återkopplande från klubbarna kring 
de projekt och aktiviteter styrelsen har skickat ut den senaste tiden. Styrelsen är inte 
nöjd med resultatet såhär långt och hoppas på snar förbättring. Som tidigare nämnts är 
svarsfrekvensen på enkäten om kvinnliga instruktörer under 50%. Ingen återkoppling 
har inkommit när förbundsstyrelsen söker fler externa evenemang genom samarbeten 
med klubbar ute i landet. Enbart en klubb har skickat in foton när styrelsen har velat 
bredda representationen av svensk aikido i de foton vi har till vårt förfogade. Inga 
färdiga bidrag har ännu inkommit till dokumentationsprojektet av svenska 
aikidoprofiler, och ytterst få har alls hört av sig. Anmälningarna till workshop för 
jämställd och inkluderande aikido är fortfarande mycket få. De två sistnämnda är 
projekt årsstämman har gett styrelsen i uppdrag att genomföra. 

13. PR & Kommunikation  

Torbjörn föredrog om den nyss genomförda marknadsföringskampanjen på sociala 
mediekanaler inför vårterminen 2020. Syftet är att bidra till att göra Aikido mer känd i 
Sverige och uppmana till att komma och prova hos en klubb och sedan helst börja 
träna. 

Kampanjerna riktade sig till kvinnor och män i åldrarna 18–40 år. För att bidra till att 
öka andelen kvinnliga utövare inom aikido så har kampanjerna justerats så att de totalt 
visas för minst 60% kvinnor inom ramen för beslutad budget. Kampanjerna var inställda 
på att visas specifikt på alla orter där det finns en klubb ansluten till Svenska 
Aikidoförbundet. Antalet visningar per ort fördelades i relation till antalet invånare på 
orten. Kampanjerna visades på Facebook, Instagram och Facebooks annonsnätverk. 

Vårterminskampanjen pågick under perioden 28/12 – 17/1. 

Resultat: 190 300 personer har nåtts av annonsen med 440 800 visningar och har gett 
2 208 klick på länken till svenskaikido.se/hitta-klubb. 

14. Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Helga gick igenom arbetet inför förbundsstämman. Det fortskrider enligt plan och 
styrelsen skall ha allt klart för genomgång på nästa sammanträde, söndag 1/3.  

15. Övrigt 

Det talades om nomineringar till SB&K Kampsportsgalan samt SB&K Förtjänsttecken. 
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Henrik Agertz  
 
 


