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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–6 

Tid och plats: söndag 22 mars 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 

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 mötesprotokoll 

Protokoll från de två föregående möten, 2020–4 & 5, gicks igenom och bägge lades till 
handlingarna. 

5. Angående den inställda årsstämman 

Styrelsens konstitution diskuterades. Råd och åsikter har inhämtats från förbundets 
revisorer och valberedning. Slutsatsen är att styrelsen har mandat att fortsätta arbetet. 
Enligt våra stadgar måste förbundet ha årsstämma innan SB&K, inga andra kriterier 
finns. Förbundet avvaktar vidare besked från SB&K. Torbjörn arbetar vidare fram till 
årsstämman kan bli av. 
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6. Wareware 

Uppstart av inkluderingsprojektet diskuterades. Det bildades en arbetsgrupp där Helga 
och Fredrik arbetar vidare. Helga kontaktar Heidi Christensen och bjuder in henne till 
arbetsgruppen. 

7. Sverigelägret 

Ikigai Aikidoklubb har svarat positivt på förfrågan om att arrangera Sverigelägret nästa 
år. Styrelsen beslutade  
att Ikigai Aikidoklubb arrangerar Sverigelägret Kristi Himmelsfärdshelgen 2021. 

8. IAF 

Fredrik föredrog om on SkillAi+, ett Erasmusprojekt som använder aikido som ett 
verktyg i att motverka mobbing. Projektet startade 2019, och är nu på sitt andra år. 

9. Inkludering 

Inkommet ärende som berör Lunds Aikidoklubb diskuterades. 

10. Övrigt 

Styrelsen enades om kommande sammanträden: 
söndag 19 april 10–12 video 
söndag 10 maj 10–12 video 
lördag 13 juni 9–16 fysiskt möte, SB&K kansli Stockholm 
lördag 22 augusti (Aikidons Dag) fysiskt möte, SB&K kansli Stockholm 

Det talades kort om att i förbundets regi erbjuda en samling för svensk aikido på 
Zoom eller liknande. Syftet skulle vara att skapa ett forum där klubbledare kan samtala 
och byta erfarenheter nu som all träning är inställd på grund av spridning av det nya 
Coronaviruset i det svenska samhället. Magnus undersöker, Helga och Henrik hjälper 
till i mån av behov.    

Vid protokollet 
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