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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–12 

Tid och plats: lördag 22 augusti 2020 kl. 09.00-16.00, Hotel Nordic Light i Stockholm  

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Henrik Agertz, vice ordförande (videolänk) 
Barbro Cartwright, kassör 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Fredrik Schirén, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Adjungerad: Anna Spangfort, ordförande i valberedningen, deltog till och med punkt 10 

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 Barbro till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från sammanträde 2020–11 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Valberedningen 

Anna föredrog om valberedningens arbete. Den sittande valberedningen har ambition att 
utveckla sitt arbete och fortbildar sig genom att gå kurser och läser fackböcker. Ledamöterna 
arbetar med att utveckla processer för valberedningens framtida arbete. Tanken är att 
långsiktiga planer inte skall tappas bort när t.ex. ledamöter byts ut. Valberedningen avser att 
under året lämna förslag till styrelsen så att denna kan presentera en motion till kommande 
årsstämma om att förstärka valberedningens uppdrag. 
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6. Ekonomi 

Barbro föredrog det ekonomiska utfallet tom juli enligt ekonomisk rapport från RF ekonomi. 
Fel och brister från RF ekonomi är fortsatt desamma och som dokumenterats i tidigare 
protokoll. Detta trots Barbros regelbundna påstötningar. Fortsättning följer, en enad styrelse 
är inte nöjd med hur bokföringens sköts. Det konstaterades att det innebär en problematik då 
underförbundens kassörer (i princip) behöver vara utbildad redovisningsekonom för att kunna 
följa hanteringen under dom rådande omständigheterna. Detta är inte rimligt. Styrelsen 
konstaterar att uppdraget med att vara kassör i en ideell förening borde kunde skötas utan 
ekonomisk utbildning eller yrke. 

7. Verksamhetsplan 

En uppdaterat version av verksamhetsplanen är nu publicerad enligt protokoll från 
årsstämmans samt sammanträde 2020–11. 

8. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog om uppdateringarna som skett från FHM, RF och SB&K. Vidare 
diskuterades hur våra medlemsklubbar har agerat baserat på information tillgängligt på 
hemsidor och sociala medier. 

Magnus & Henrik redovisade diskussionspunkterna från det tredje dialogmöte som 
arrangerades med Svenska Aikidoförbundets medlemsklubbar – denna gång med temat 
”Terminsstarten”. Mötets hölls den 17 augusti på den digitala plattformen Zoom. 

9. SB&K 

Medlemsansökan har inkommit till SB&K från Västerhaninge Kaizen Aikidoklubb om att ansluta 
aikido som ny idrott. Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna ansökan från Västerhaninge Kaizen Aikidoklubb om medlemskap i Svenska 

Aikidoförbundet.  

Mail från Mona Lundquist, SB&K kansli, diskuterades. Det gällde möjligheten att inkomma till 
RF med ansökan om medel i 2021 för genomförande av satsning på enskild individ 
(Internationell representation) i syfte att nå en central position i en internationell 
organisation. Magnus fick i uppdrag att skriva ansökan, som skall vara inne senast 2020-09-01. 

Mail från Sofia Arnbom, SB&K kansli, diskuterades. Det gällde möjligheten att inkomma med en 
ansökan om medel till underförbunds landslagsverksamhet. Vid genomgång av kriterierna för 
landslagsverksamhet var styrelsen överens om att förbundets nationella uppvisningsgrupp 
uppfyller dessa krav (utdrag ur RF:s enkät för Landslagstöd 2020):  

Ett landslag bedöms vara gemensamt för olika kategorier inom SF (dam och herr, olika 
grenar osv) om två av följande tre kriterier är uppfyllda 

- Gemensam sportslig ledning 
- Gemensamma internationella mästerskap/tävlingar 
- Gemensamma träningar/träningsläger 

Magnus fick i uppdrag att skriva ansökan, som skall vara inne senast 2020-09-15. 

10. IAF, EAF och Hombu dojo 

Magnus föredrog om periodens inkomna information och kommunikation. Fredrik föredrog 
om sitt uppdrag att övervaka IAF & EAF Working Groups. 
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11. Barn & ungdom 

Styrelsen diskuterade utkomsten av det interna arbetsmötet som anordnades tillsammans med 
Pia den 2 juli med anledning av förfrågan om att arrangera IAF Youth Seminar år 2021.  

Förbundsstyrelsen beslöt per capsulam, 
att ge Pia Moberg, förbundsstyrelsens representant i IAF Youth WG, i uppdrag att tacka nej 

till förfrågan från IAF att arrangera IAF Youth Seminar sommaren 2021, samt 
att se över möjligheterna att ansöka om samma arrangemang sommaren 2022. 

12. Evenemang 

Helga föredrog. På grund av spridningen av covid-19 i det svenska samhället och dom 
restriktioner detta innebär har alla publika evenemang ställts in. Den enda aktivitet som 
fortfarande är under planering är Kampsportsfestivalen 4–6 december 2020, på Älvsjömässan i 
Stockholm där den nationella uppvisningstruppen brukar deltaga. Om denna aktivitet också 
ställs in hoppas Helga att förbundet ändå kan genomföra en samling av den nationella 
uppvisningstruppen innan årets slut. 

13. Webb 

Svenska Aikidoförbundet har sammanställt en bildbank, tillgänglig via förbundets hemsida, för 
klubbar att nyttja i sin utåtriktade kommunikation. Samtidigt lanseras också en sida för 
förbundsmateriel. Bilder och förbundsmateriel har varit efterfrågat, och nu finns två sidor på 
vår webbplats som skall tillgodose dessa behov. Innehållet är under kontinuerlig utveckling. 

14. Kommunikation & PR 

Jenny berättade om det arbete som fortgår i arbetsgruppen för framtagande av film och bild 
som skall användas i förbundets och förbundets medlemsklubbars marknadsföring av aikido. 
Planeringen gillades av styrelsen och arbetsgruppen fick förtroende att fortsätta arbeta inom 
ramarna för dom medel som avsatt till detta i den uppdaterade budget som publicerades 
tillsammans med protokoll från sammanträde 2020–11. 
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Magnus Burman   Barbro Cartwright 


