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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–8 

Tid och plats: söndag 10 maj 2020 kl.09.00 -10.30, video 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

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

Frånvarande: Barbro Cartwright, kassör 
 

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. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 2020–7, gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

På grund av spridningen av det nya coronaviruset i det svenska samhället har planerad 
verksamhet ställts in eller skjutits på framtiden. Det är mycket troligt att detta kommer 
påverka både den budget som är planerad tillika verksamhetsplanen. Arbetet med att 
ta fram ett förslag till reviderad budget hänförs till den nya styrelsen och påbörjas 
direkt efter förbundsstämman och det konstituerande mötet. 
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6. Årsmötet 

Den digitala årsstämman söndag 7 juni diskuterades. 

7. Covid-19 relaterad kontakt med förbundets klubbar 

På grund av dom rådande omständigheterna bestämdes det att förbundet skall bjuda in 
till ett eller flera dialogmöten på den digitala plattformen Zoom. Vi provar detta format 
för att styrelsen skall försöka skapa sig en bättre bild av hur läget är hos våra klubbar, 
ge dom som vill möjlighet att dela erfarenheter kring klubbens verksamhet, hur den 
uppkomna situationen påverkar klubben samt fånga upp synpunkter på vad 
förbundsstyrelsen skulle kunna göra nu och under resten av året. Första datum blev 
satt till 14 maj. 

Vidare, på förslag av Aikido Sundsvall Meiseikai, bestämdes det att skapa ”Aikidoträning 
i Coronatider” en ny Facebook-grupp för att dela erfarenheter. Flera klubbar har 
startat utomhusträning, huvudsakligen baserat på vapenövningar och många har även 
lagt till nya anpassade övningar. För att främja detta utbyte startar Svenska 
Aikidoförbundet denna grupp, öppen för alla medlemmar i en klubb ansluten till 
Svenska Aikidoförbundet. 

8. IAF 

Magnus föredrog det svar han skickat till IAF på enkäten ”Covid-19 – IAF members 
survey”. 

9. Utbildning 

Magnus gav en kort statusuppdatering om höstens utbildningstillfälle. Datum är ännu 
inte satt med utbildningen planeras till Sundsvall i oktober-november. Det nämndes att 
ett digitalt alternativ möjligen borde planeras. 

10. Barn & Ungdom 

Fredrik gav en kort statusuppdatering. Utöver koordineringen av SkillAi+ har 
ansvarsområdet inga aktiva projekt just nu. Glädjande är att se hur många klubbar som 
har lagt sina barn & ungdomspass utomhus eller även till digitala plattformar som 
Zoom. 

11. Evenemang 

Helga gav en kort statusuppdatering. UNG 2020 (före detta We Are Stockholm) har 
blivit inställd och deltagande i dom andra evenemang som nämns i verksamhetsplanen 
är också osäkra. Det är osäkert om PRIDE-paraden blir av. Kampsportfestivalen 
planerar för genomförande men det är ännu för tidigt att veta. 
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12. Wareware 

Helga gav en kort statusuppdatering. Heidi Christensen har kontaktats för deltagande i 
projektets arbetsgrupp tillsammans med Fredrik och Helga. 

13. Kommunikation & PR 

På grund av rådande omständigheter diskuterades om medel skall flyttas i budgeten, 
från Evenemang till Kommunikation & PR. Det beslutades att detta skall påbörjas efter 
förbundsstämman och det konstituerande mötet för den nya styrelsen.  

14. Grafisk Profil 

Jenny föredrog förbundets nya grafiska profil. Den gillades av förbundsstyrelsen och 
arbetet med att göra den klar för lansering skall göras så snabbt som möjligt. 

15. Dokumentation av svenska Aikidoprofiler 

Henrik gav kort statusuppdatering. Grunden är lagd men det inkomna underlaget är 
ännu lite för tunt för en första lansering. Strategier för komplettering diskuterades kort 

16. Webb 

Henrik gav kort statusuppdatering. 

17. Kommande sammanträden 

v.23 söndag 7 juni, kl. 13-14, konstituerande möte, video 
v.26 söndag 28 juni, kl. 9-12, video 
v.34 lördag 22 augusti, kl. 9-16, ort TBD 

 

Vid protokollet 

 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Jenny Lagerqvist 


