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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–13 

Tid och plats: söndag 20 september 2020 kl. 10.00-12.00, digitala plattformen Zoom 

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

Adjungerad: Moa Lindell, ledamot i valberedningen, deltog till och med punkt 8 

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 protokoll 

Protokollet från sammanträde 2020–12 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog utfallet tom augusti 2020, enligt den ekonomiska rapporten från RF Ekonomi. 
Inte mycket är ändrat sedan förra sammanträde då vår möjlighet till verksamhet är begränsad 
på grund av restriktioner i samhället kopplat till spridningen av Covid-19. Fel och brister från 
RF Ekonomi är fortsatt samma som dokumenterats i tidigare protokoll. Barbro har även hittat 
och uppmärksammad fel i bokslutet som inte upptäckts av revisionen. Det rör sig inte om 
stora summor som påverkar aikidoförbundets budget eller verksamhet, men RF Ekonomi 
åtgärdar inte felet och detta i sig är bekymmersamt nog. För att proaktivt försöka bättra 
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situationen har Barbro kontaktat SB&K arbetsgrupp för översyn av specialförbundets 
ekonomihantering. I arbetsgruppen sitter bland annat SB&Ks kassör. Ingen återkoppling har 
skett och situationen är ”status quo”. 

6. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog. RF och SB&K utformar generella rekommendationer för 
idrotten. Dessa är baserade på de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten 
(FHM) kommunicerar. Svenska Aikidoförbundet förlitar sig på och förhåller sig till RF:s och 
SB&K:s medicinska och praktiska bedömningar och rekommenderar våra medlemsklubbar att 
följa dessa och att hålla sig uppdaterade. 

Med bakgrund av Coronapandemin har Svenska Aikidoförbundet bjudit in till hittills tre 
dialogmöten där det senaste fokuserade på hur klubbar har anpassat sin träning inför höstens 
terminsstart. Förbundet har nu sammanställt en mapp med den informationen såsom den 
hittills inkommit. Mappen publiceras på förbundets hemsida. 

7. Dangradering Aikikai 

Magnus föredrog. Han bad styrelsen om ett uppdrag att diskutera med Graderingskommittén 
om hur ett nationellt graderingstillfälle initierat av styrelsen skulle kunna genomföras under 
vinterhalvåret. Ett sådant tillfälle skulle i så fall bli ett uppdrag till kommittén från styrelsen. 
Kommittén har inte mandat att initiera själva som stadgarna är skrivna. 

Styrelsen godkände att Magnus ger Graderingskommittén i uppdrag att undersöka och föreslå 
hur ett dangraderingstillfälle skulle kunna genomföras någon gång under de närmast fyra till sex 
månaderna. Uppdraget skall vara öppet formulerat och åligga kommittén att belysa samtliga 
aspekter av ett genomförande samt föreslå ansvarsfördelning mellan kommittén och 
förbundsstyrelsen samt eventuell lokal arrangör. Om kommittén så önskar kan 
förbundsstyrelsen utse en (eller flera) person(er) från förbundsstyrelsen att ingå i en 
arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen önskar ett förslag från Graderingskommittén inom 4 veckor. 

8. SB&K 

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

Aikidoförbundet.  

9. Hombu Dojo, Aikikai, IAF och EAF 

Rekommendationer till Kagamibiraki skall vara skickat till Hombu Dojo senast 31 oktober. 
Detta hanteras av Graderingskommittén. Magnus, som förbundsstyrelsens adjungerade i 
kommitteen, informerade om processen. 

Diskussion kring beslutsunderlag från Graderingskommittén, inkommen till styrelsen 17 
september, om reviderade graderingsregler Aikikai, utifrån nya krav från Hombu. Under mötet 
lyfte styrelsemedlemmar frågor kring historik och formuleringar i förslaget. I syfte att klargöra 
dessa frågor och på så sätt förhoppningsvis få en enhällig styrelse bakom förslaget beslöt mötet 
att tillfälligt bordlägga frågan och bjuda in representant(er) från kommittén till ett extrainsatt 
styrelsemöte. Enda punkten på dagordningen vid detta möte är behandling av förslaget till 
ändring av graderingsregler. 
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Efter punkten 9 ajournerades sammanträde 2020–13 till nästa dag, måndag 20 september kl.20:00-
21:00. Styrelsen sitter kvar till dess mötet återupptas igen. De redan utskickade handlingarna och 
dagordningen ligger kvar. 

10. Barn & ungdom 

Fredrik föredrog. Nationell gemensam verksamhet är inte möjligt på grund av restriktioner i 
samhället kopplat till spridningen av Covid-19.  

11. Evenemang 

Helga föredrog. Nationell gemensam verksamhet är inte möjligt på grund av restriktioner i 
samhället kopplat till spridningen av Covid-19. Även Kampsportsfestivalen 4–6 december 2020 
på Älvsjömässan i Stockholm är nu inställt. 

12. Inkludering & jämställdhet 

Jenny och Heidi föredrog. Nationell gemensam verksamhet är inte möjligt på grund av 
restriktioner i samhället kopplat till spridningen av Covid-19. 

13. Utbildning 

Magnus föredrog. Planeringen av utbildningen i Sundsvall 14 och 15 november, hos Aikido 
Sundsvall Meiseikai fortskrider. Närmare 15 personer var vid mötets tillfälle hittills anmälda. 

14. Kommunikation & PR 

Jenny föredrog. Arbetet med styrelsens uppdrag om att producera reklamfilm för all svensk 
aikido fortskrider bra. Det har ingåtts avtal med fotograf Jakob Johansson och Ndoto Media. 
Datum och plats för filmning kvarstår att bestämmas. När det gäller deltagare kommer först 
den nationella uppvisningstruppen bjudas in, därutöver kommer det type-castas så att det blir 
en bra representation av ålder och kön. Här kommer det arbetas efter närhetsprincipen för att 
hålla kostnaderna så låga som möjligt. 
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