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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–9 

Tid och plats: tisdag 2 juni 2020 kl.20.00 -21.30, 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 2020–8 var inte klart. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomi enligt resultatrapport från RF ekonomi per 
30 april 2020. Noterades att utfall intäkter av årsavgifter 2020 är fel. I rapporten är det 
bokfört 287 086 kr. Korrekt siffra skall vara 273 893 kr i årsavgifter för 3 467 
medlemmar. Barbro är i frekvent kontakt med RF ekonomi där hon ständigt och 
outtröttligt arbetar för att räta till alla fel och brister i redovisningen av förbundets 
ekonomi. 
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Det närmar sig årsmöte och styrelsens inställning till budgeten för 2020 är den samma 
som konstaterades förra styrelsemöte. Denna är att låta den tidigare utarbetade 
verksamhetsplan med tillhörande budget ligga kvar och be stämman fastställa dessa. 
Detta motiveras av att nuvarande restriktioner i samhället ändras kontinuerligt och det 
är svårt att förutse kommande ändringar. Verksamhetsplanen och budgeten speglar 
fortfarande den inriktning och den ambition som styrelsen har med det kommande 
verksamhetsåret. Uppdatering av dessa dokument hänförs till den nya styrelsen och 
föreslås påbörjas direkt efter förbundsstämman och det konstituerande mötet. 

6. Årsmötet 

Styrelsen arbetade igenom föredragningslistan och gjorde sista arbetsfördelning och 
detaljplaneringen kring genomförandet av den digitala årsstämman 7 juni. 

7. Utbildning 

Höstens Fukushidoin/Shidoinkurs är nu satt till 14–15/11. Värdklubb är Aikido 
Sundsvall Meiseikai. Inom planeringen tas höjd för att hela eller delar av utbildningen 
utförs digitalt, om reserestriktionerna kring Covid-19 inte tillåter fysiskt närvaro. 
Magnus koordinerar med Maria i GK. 

8. Inkludering 

Magnus föredrog ett förslag som inkommit från Stefan Stenudd om att utarbeta en 
broschyr med råd om Aikidoträning för kvinnor som är havande eller nyförlösta. En 
medlem i Stefans klubb, GAK Enighet i Malmö, är läkare. Han har granskat de allmänna 
skrifter som finnes i ämnet från SISU/RF och menar att det finnes mer att göra. 
Styrelsen står kvar vid sitt bemötande av den motion som KFUK/KFUM Uppsala 
Aikidoklubb ställt till årsstämman, att de frågor som motionen berör finns adresserad i 
”Kvinnor & Träning”, en broschyr utgiven av SISU Idrottsböcker. Samtidigt är styrelsen 
givetvis positiv till alla initiativ som kan bidra till aikidoträning för alla, tillsammans, hela 
livet. Magnus kontaktar Stefan och ber om förtydligande kring de synpunkter på de 
bägge skrifternas rekommendationer som framkommit. 

9. Wareware 

Helga gav en kort statusuppdatering. Det har bildats en arbetsgrupp bestående av Heidi 
Christensen, Fredrik och Helga. Gruppen hat haft två inledande möten. Då den tidplan 
som beskrevs i ansökan inte kan upprätthållas på grund av spridningen av den nya 
Corona-viruset i den svenska samhället har det kontrollerats mot SB&K och RF hur 
detta skall hanteras. Det är bekräftat från Maria Grindlund på RF/SISU att det beslutats 
att möjliggöra för bidragsmottagare att förlänga sin projekttid på grund av svårigheter 
att genomföra verksamhet med tanke på de restriktioner som gäller. Bidragsmottagare 
ges därmed möjlighet att omdisponera och planera för ansökta insatser på längre sikt 
än sökt för. Då det blir naturligt med förseningar utifrån upprättad plan så skall detta 
anges i den delrapport som skall vara inne efter år 1 per den 1 september 2020. 
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Med detta på plats fortsätter arbetet med att bilda en projektledningsgrupp och hitta 
rätt utbildning som vidare skall resultera i det kursmaterial som skall ligga som grund 
för arbete med Wareware bland förbundets medlemsklubbar. 

10. Kommunikation & PR 

Nya tankar kring synopsis och film som skall ligga som grund för marknadsföring av all 
aikido i Sverige dryftades. 

 

Vid protokollet 
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