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PROTOKOLL 
Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Datum:  Söndag 7 juni 2020 
Plats: Digitalt via Easymeet Online 
Tid: Kl. 10.00 –14.00 

1. Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Magnus Burman hälsade alla ombud välkomna och förklarade stämman 
öppnad. Magnus lämnade över till Leif Sunje att leda stämman fram till punkten om val av 
mötesordförande. 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman 

Röstlängden fastställdes först till 28 klubbar med tillsammans 37 röster. 

Bland åhörarna på stämman fanns 5 klubbar med tillsammans 5 röster som av olika orsaker 
inte fanns med på den preliminära röstlängden. Alla dessa klubbar har betalat sina avgifter till 
SB&K. Magnus Burman föreslog stämman att dessa skall läggas till röstlängden. Västerås Ki-
Aikido Klubb genom sitt ombud Lars Hägglund yrkade bifall. Det kom inga motyrkanden och 
förbundsstämman godtog att justering kunde göras av röstlängden. 

Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden till 33 klubbar med 42 röster, se bilaga 1. 

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst 

Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut 22 april till föreningar med mejl samt annonserades på 
SB&Ks hemsida 22 april. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Leif Sunje till stämmans ordförande. 

5. Val av sekreterare vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Helga Une till stämmans sekreterare. 



 

Ordinarie förbundsstämma 2020-06-07     Sida 2 av 6 

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt  
val av två rösträknare. 

Stämman beslutade 
att välja Karin Wänstedt och Mats Alexandersson till justerare samt rösträknare. 

7. Fastställande av föredragningslistan 

Stämman beslutade 
att fastställa föredragningslistan så som föreslagen. 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Magnus Burman, förbundsordförande, föredrog årets verksamhetsberättelse, bilaga 2. 

Brandbergens Aikidoklubb genom sitt ombud Stefan Jansson yrkade på korrigering av en 
felskrivning av Eva Hedmans namn i stycket om Prideparaden.  

Magnus Burman uppmärksammande ett fel i fördelningen av kvinnor och män som deltog i 
Fukushidoin- och Shidoinutbildningen. Siffrorna hade bytt plats. 

Linköpings Budoklubb genom sitt ombud Milja Kanerva yrkade på korrigering av 
verksamhetsberättelsen med följande graderingar som inte var med under punkten 
Utnämningar och Graderingar: 
2 dan Lars Hedlund, Linköpings Budoklubb 
1 dan Anders Johansson, Linköpings Budoklubb 
1 dan  Emil Persson, Linköpings Budoklubb 
Under arbetet med att rätta till detta fanns det ytterligare en person som fallit bort vid denna 
gradering: 
4 dan Kristine Nielsen, Aikido Dojo Vätterstaden 

Riai Aikido Dojo genom åhöraren Pia Moberg föreslog korrigering av verksamhetsberättelsen 
för följande graderingar där fel klubb uppgivits under punkten Utnämningar och Graderingar: 
1 dan Carl Stenmark, tillhör Riai Aikido Dojo 
1 dan Leonard Thimfors, tillhör Riai Aikido Dojo 
1 dan Robert William-Olsson, tillhör Riai Aikido Dojo 
1 dan Åsa Tålig, tillhör Aikido Shuren Dojo Göteborg 

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb genom sitt ombud Per-Erik Stendahl uppmärksammande att 
klubbens namn stavas med bindestreck.  

Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med dessa justeringar. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Barbro Cartwright, förbundskassör, föredrog årets förvaltningsberättelse, bilaga 3. 

Lunds Aikidoklubb genom åhöraren Jacob Blomqvist ställde en fråga om budget och utfall kring 
kostnadsposten PR. Barbro besvarade. Inget yrkande inkom. 

Stämman beslutade 
att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
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10. Revisorernas berättelse 

Jöran Fagerlund, en av förbundets två revisorer, föredrog revisionsberättelse och 
rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019, bilaga 4. 

Stämman beslutade 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) 

Inga propositioner förelåg. 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
förbundsstyrelsen 

Per Erik Stendal föredrog motionen från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb där de yrkade att 
ge styrelsen i uppdrag att ta fram en broschyr med information om träning och kroppsliga 
förändringar vid graviditet och födsel. Vidare yrkade de att Svenska Aikidoförbundet tar fram 
information om kvinnliga förebilder inom aikido, bilaga 5.  

Jenny Lagerqvist föredrog hur styrelsen anser motionen besvarad, bilaga 6.  

Motionären var nöjd med svaret. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Magnus Burman föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2020, bilaga 7.  

Planen förbereddes inför stämman som skulle ha ägt rum lördagen 21 mars. Magnus klargjorde 
att det var verksamhetens grundplan som styrelsen bad stämman bifalla och att arbete med 
ändringar av plan och budget på grund av spridningen av det nya coronaviruset i det svenska 
samhället hänförs till den nya styrelsen och föreslås påbörjas direkt efter förbundsstämman och 
det konstituerande mötet. 

Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell betonade vikten av att styrelsen arbetar med 
covid-19 under 2020 och yrkande om följande tillägg i verksamhetsplan 2020: 

• Aktivt bevaka RF:s och SBK:s riktlinjer gällande Covid-19 och förmedla detta till 
klubbarna. 

• Företräda aikido i diskussioner med RF och andra, och särskilt föra klubbarnas talan 
vad gäller diskussionerna om medelsfördelning av eventuella extramedel med anledning 
av Covid-19 och minskade intäkter. 

• Att särskilt bevaka policy och fördelning av statligt LOK-stöd och framföra vikten av 
att tilldelning av statligt LOK för året 2020 inte beräknas på närvaro 2020, utan på 
tidigare år. 

Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola Olsson, samt Toitsu Aikidoklubb genom sitt 
ombud Per-Åke Wilhelmsson yrkade bifall till förslaget från Lunds Aikidoklubb. 
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Magnus Burman tackade Lunds Aikidoklubb för ett fint formulerat yrkande som styrelsen 
mycket gärna lägger till Verksamhetsplanen. 

Aikido Sundsvall Meiseikai IF genom sitt ombud Jimmy Larsson uppmärksammande det 
nationella ungdomslägret. Hans åsikt var att det skulle vara en fördel om det kunde ligga på ett 
fast datum. Magnus Burman bemötte frågan. Synpunkten från styrelsen är att förslaget är bra 
och det finns en ambition om tydligare kontinuitet med lägret men det är svårt att hitta 
klubbar som vill åta sig uppdraget och klubbar som vill arrangera måste välja datum som passar 
bra for dom. Brandbergens Aikidoklubb genom sitt ombud Stefan Jansson gav Jimmy medhåll 
om fast datum för lägret. Vidare framförde han en idé om att arvodera en projektledare som 
kan driva genomförande av lägret. Gärna samma person och samma plats för lägret under flera 
år för att bygga en verksamhet kring lägret och skapa kontinuitet. Inga yrkande inkom. 

Pia Moberg, förbundets representant i IAF Youth Working Group, gav en kort lägesrapport 
kring genomförandet av IAF Youth Seminar som skulle ägt rum i Vichy i Frankrike denna 
sommaren, men som blev inställt på grund av Coronapandemin. Nästa års läger var preliminärt 
planerat i Belgien sommaren 2021 men detta lands organisation har nu tackat nej till att stå 
värd för lägret. Wilko Vriesman, General Secretary i IAF, har ställt frågan till Pia om Sverige vill 
arrangera lägret. Möjliga synergier mellan det nationella ungdomslägret och IAF Youth Seminar 
diskuterades kort. Inga yrkanden inkom.  

Lunds Aikidoklubb genom åhöraren Jacob Blomqvist ställde en fråga om finansiering av 
deltagare i inkluderingsprojektet Wareware. Helga besvarade. Inget yrkande inkom. 

Stämman beslutade 
att fastställa verksamhetsplanen, samt 
att bifalla yrkandet från Lunds Aikidoklubb om tillägg av tre punkter relaterade till Covid-19-

pandemin till verksamhetsplanen. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

Förbundsstyrelsen föreslog 79 kronor i oförändrad årsavgift för 2021. 

Stämman beslutade 
att fastställa förbundets avgift till 79 kr för år 2021. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga förslag till extra avgifter förelåg och därmed lämnades denna punkt. 

17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 

Inga förslag till arvoden förelåg och därmed lämnades denna punkt. 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Barbro Cartwright föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget, bilaga 8.  

Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell frågade om det finns utrymme för en 
stödfond eller liknade på grund av Covid-19. Magnus Burman förklarade att förbundet inte har 
finansiellt utrymme för denna typ av stödform och hänvisade till dom stödformer som finns 
genom kommuner, regioner och statliga organ. Inget yrkande inkom. 
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Vidare frågade Moa om förbundsstyrelsen kände till eventuella planer för ändringar i 
försäkringskostnaderna. Frågan blev ställd till Magnus Ledin på SB&K kansli som svarade att  
han inte kände till några sådana planer. 

Lunds Aikidoklubb genom åhöraren Jacob Blomqvist ställde en fråga om budgetering av 
inkluderingsprojektet Wareware som han inte fick att stämma med siffrorna i 
Verksamhetsplanen. Barbro förklarade fördelningen på två år. Inga yrkande inkom. 

Vidare ställde Jacob en fråga om budgetposten PR och hur mycket pengar som lades på 
Facebook annonsering förra året. Barbro svarade och hänvisade till redovisningen av Facebook 
annonseringen i Verksamhetsberättelsen. Inga yrkande inkom, 

Stämman beslutade 
att fastställa förbundets förslag för budget. 

19. Val av ordförande i förbundet 

Valberedningens ordförande Anna Spangfort föredrog valberedningens förslag till ordförande, 
bilaga 9. 

Stämman beslutade  
att välja Magnus Burman till förbundsordförande. 

20. Val av fyra till åtta ledamöter i förbundsstyrelsen 

Den förra förbundsstämman fastställde antalet övriga ledamöter i förbundsstyrelsen till sex. 
Inga yrkanden om att ändra antalet inkom. 

Anna Spangfort föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter, bilaga 9. 

Stämman beslutade  
att välja Barbro Cartwright, Helga Une, Jenny Lagerqvist, Henrik Agertz, Fredrik Schirén och 

Heidi Christensen till ledamöter i förbundsstyrelsen. 

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Anna Spangfort meddelade att hon står till förfogande för omval som ordförande i 
Valberedningen samt presenterade för stämman förslag till övriga ledamöter. 

Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola Olsson nominerade Anna Spangfort till 
ordförande. Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen genom sitt ombud Åsa Bergström ställde sig 
också bakom förslaget. 

I linje med valberedningens förslag nominerade Örebro Aikidoklubb genom sitt ombud Johan 
Aderud Moa Lindell och Emil Frank till övriga ledamöter. Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen 
genom sitt ombud Åsa Bergström ställde sig också bakom förslaget. 

Stämman beslutade 
att välja Anna Spangfort till ordförande i valberedningen, samt 
att välja Moa Lindell och Emil Frank till övriga ledamöter i valberedningen. 
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22. Val av två revisorer 

I linje med valberedningens förslag nominerade Örebro Aikidoklubb genom sitt ombud Johan 
Aderud samt Toitsu Aikidoklubb genom sitt ombud Per-Åke Wilhelmsson sittande revisorer 
till omval. 

Stämman beslutade  
att välja Jöran Fagerlund och Henrik Söderqvist till revisorer i förbundet. 

23. Förbundsstämmans avslutande 

Förbundsordförande Magnus Burman tackade för stämmans förtroende vid omvalet av honom 
till ordförande i förbundet. Vidare tackade han mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande 
och mötessekreterare för en väl genomförd årsstämma. Torbjörn Palmgren avtackades när han 
nu lämnar förbundsstyrelsen. Mårten Holmberg avtackades när han nu lämnar Valberedningen. 
Heidi Christensen önskades välkommen som ledamot i förbundsstyrelsen.  

Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade förbundsstämman 
avslutad. 

 

 
          Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
          Helga Une, stämmans sekreterare Leif Sunje, stämmans ordförande 
 
 
          Justeras Justeras 
 
 
 
 
          Karin Wänstedt, justerare Mats Alexandersson, justerare 

 


