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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–4 

Tid och plats: söndag 1 mars 2020 kl. 09.00-12.00, 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 

Protokoll från de två föregående möten, 2020–2 &3, gicks igenom och bägge lades till 
handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog förbundets resultat vid årsslut 2019. 

Styrelsen diskuterade de ekonomiska rapporterna som skall publiceras senast två 
veckor innan årsmötet och konstaterade att Förvaltningsberättelsen samt 
Resultatställen för 2019 ännu inte kommit från RF Ekonomi. Detta är olyckligt då 
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förbundets revisorer behöver dessa dokument för att i sin tur göra klart 
Revisionsberättelsen. Barbro kontakter RF ekonomi igen och försöker påskynda 
processen. 

Styrelsen diskuterade årsavgiften. Med sinande medlemsantal har förbundet en 
krympande ekonomi då de huvudsakliga intäkterna kommer från medlemsavgifterna. 
Det innebär ett minskande utrymme för förbundets verksamhet. Om medlemsantalet 
på sikt fortsätter minska finns två vägar, höjning av medlemsavgiften eller neddragning 
av verksamheten. Styrelsen var överens om att det är för tidigt att föreslå något sådant 
vid kommande årsstämma. 

6. Årsstämma 

Genomgång av alla dokument och fördelning av ansvar för föredragning på själva dagen. 

7. SB&K 

SB&K har till Aikidoförbundet inkommit med en lista på de klubbar som ännu inte 
rapporterat in eller betalt medlemsavgiften för 2020. Som en del av det pågående 
demokratiseringsarbetet beslöts att Helga i ett första skede formulerar en påminnelse 
och skickar ut. För att hantera de fall där styrelsen inte får svar på detta gjordes en 
ansvarsfördelning (inom styrelsen) för att kontakta klubbarna via andra kanaler. 
Avsikten är att så många av förbundet röster som möjligt är godkända vid årsmötet. 

Visionsarbete - Helga redovisade om första mötet med SBK:s arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen arbetar med förberedelser av förbundskonferensen 25–26 april. Syftet 
med konferensen är bland annat att påbörja arbetet med en ny vision och strategi för 
SB&K. 

Jenny ingår i SB&K:s nya arbetsgrupp om jämställdhet. Jenny kunde tyvärr bara 
rapportera att flera oklarheter kring mötestid och kallelse till uppstartsmötet gjorde 
att hon inte kunde delta, vilket hon inte var ensam om. 

8. IAF & EAF 

Beslutspunkt om delegation till nästa IAF Youth Seminar i Vichy i Frankrike i maj 2020. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att bevilja kostnadstäckning på högst 10 000 kronor för resa, kost och logi för Pia 

Moberg för hennes närvarande. 

Beslutspunkt om delegation till IAF General Assembly i Tokyo i månadsskiftet 
september-oktober 2020 bordlades och kommer tas upp till beslut efter det 
konstituerade mötet. 

Förbundets representant i IAF Youth group, Pia Moberg, har haft en kommunikation 
med Wilko Vriesman om avsaknaden av en tydlig beslutsprocess kring val av värdland 
för IAF Youth seminar. Pias utmärkta brev och Wilkos svar diskuterades. Det är inte 
längre en självklarhet att förbundet har dom ekonomiska möjligheterna att genomföra 
denna typ av evenemang. Magnus initierar en dialog med Pia kring detta. 
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Styrelsen diskuterade inkomna mail från EAF om deltagande i Working Group activities 
såsom European Week of Sport samt Erasmus + SkillAi. Styrelsen ser inga omedelbara 
möjligheter för förbundet eller medlemsklubbarna att utföra den typ av deltagande EAF 
efterfrågor. Magnus och Fredrik arbetar vidare med frågan. 

9. Inkludering 

Jenny rapporterar om planerna för evenemanget den 20 mars, workshop ”En jämställd 
och inkluderande Aikido”. 

Styrelsen samtalade om den förfrågan som inkommit från en medlemsklubb, om 
korrekt hanterande av en transperson i klubben som vill byta omklädningsrum. Jenny 
föredrog om kontakt med klubben och Diskrimineringsombudsmannen. Det finnes en 
ambition om att samla erfarenheter på hemsidan, under rubriken ”Den inkluderande 
dojon”. 

10. Webb & Hemsidan 

Henrik föredrog om projektet "Aikidoprofiler", samt om förändringar av styrelsens 
interna sidor. 

11. PR & Kommunikation 

Torbjörn föredrog om ett möjligt Facebook ads-konto för förbundet. 

12. Läger och samlingar i förbundets regi 

Magnus föredrog om arbete med Sverigelägret. Situationen kring Coronaviruset 
diskuterades. 

   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
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