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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–7 

Tid och plats: söndag 19 april 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 Torbjörn till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med två tillägg.  

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 2020–6, gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets resultat tom feb 2020. Förbundets intäkter inkommer 
i mars månad. 

Barbro kommer arbeta fram en reviderad budget för 2020 som tar höjd för alla 
ändringar i verksamheten på grund av spridningen av det nya coronaviruset i det 
svenska samhället. 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–7  Sida 2 av 2 

6. Årsmötet 

Inkommet mail från SB&K kansli med erbjudande om digitalt årsmöte 
diskuterades. Styrelsen beslutade  
att tacka ja till erbjudande och hålla digitalt årsmöte söndag 7 juni. 

7. Inkludering 

Jenny föredrog om inkommet mail från Sara Wiggberg, jämställdhetsstrateg och 
projektledare för Budo & Kampsportsförbundets jämställdhetssatsning. 

Jenny föredrog mötesprotokoll från IAF gender Balance Working Group. 

Inkommet ärende som berör Lunds Aikidoklubb diskuterades. 

8. Dokumentation av svenska Aikidoprofiler 

Ett inkommet ärende som avser ansökan om bidrag diskuterades. 

9. Evenemang 

Förbundet har skrivit på Aktörsavtal med UNG 2020, We Are Stockholm med nytt 
namn. I samband med att Festivalen tar det nya namnet så lyfts ungdomsprogrammet in 
som en del av Kulturfestivalens program och blir ett festivalområde tillhörande den 
större Kulturfestivalen. 

10. IAF 

Magnus föredrog om IAF Summit i Tokyo som är flyttat till 2021. 

Fredrik föredrog om SkillAi+, ett Erasmusprojekt som använder aikido som ett verktyg 
i att motverka mobbing. 

11. Övrigt 

Förbundet har köpt in 10 st Shomen Roll-Upp som skall säljas vidare till klubbar till 
kostpris. 6 st finnes kvar på lager. Henrik skall hjälpa Helga med att kommunicera ut 
detta till klubbarna. 

Vid protokollet 

 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Torbjörn Palmgren  


