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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–15 

Tid och plats: söndag 25 oktober 2020 kl. 09.00-11.00, digitala plattformen Zoom 

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

Frånvarande: Barbro Cartwright, kassör 

Adjungerad: Emil Frank, ledamot i valberedningen 

 

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 Heidi till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollen från sammanträdena 2020–13 & 14 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro var frånvarnade och Magnus redogjorde för den ekonomiska rapporten med det 
ackumulerade utfallet tom september 2020 från RF ekonomi. Inte heller denna månaden visade 
stora ändringar då det på grund av pandemin inte är möjligt att genomföra särskilt mycket 
verksamhet. 
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6. IAF, EAF och Hombu dojo 

Som en förlängning på ämnet ekonomi föredrog Magnus om de betalningspåminnelser 
förbundet mottagit från Hombu dojo som avser graderingsavgifter.  Det rör sig om ett 15-tal 
fakturor från 2018–2020 som Hombu dojo saknar betalningar för. I dom fall fakturor från 
Hombu dojo inte betalats har (i de flesta fall) heller inte de klubbar som arrangerat 
motsvarande gradering blivit fakturerade. När allt rätats till kommer summorna för fakturor 
betalat till Hombu dojo och fakturor betalade av arrangerande klubbar generera ett 
nollresultat. Detta då all omsättning kring graderingar inom aikikai är ett nollsummespel, något 
som också framgår i förbundets budget. Magnus leder nu en undersökning för att ta redan på 
var i rutinerna hanteringen av fakturor från Hombu dojo brustit.  

När samtliga betalningar och faktureringar genomförts inleds ett arbete med att skapa tydligare 
rutiner och kontrollsystem för att undvika en liknade situation i framtiden. 

7. Kommunikation & PR 

Jenny föredrog om den lyckade filminspelningen dagen innan, lördag 24 oktober, på Lillsveds 
Folkhögskola på Värmdö utanför Stockholm. 32 aikidokas i åldersspannet 10–72 deltog på film 
och bild. En noggrann planering av både inspelningen samt all logistik kring arrangemanget 
gjorde att dagen flöt på utan några som helst bekymmer och vi kunde lämna Lillsved på kvällen 
fulla av tillförsikt. Nu påbörjas regissering och klipping av en hel dags filmning för att få fram en 
promotionfilm till vår hemsida och Youtube samt ett knippe kortare filmer för marknadsföring 
på sociala medier och eventuellt andra kanaler som identifieras som lämpliga. Jenny tog under 
dagen fotografier som kommer läggas ut på den bildbank som finns för klubbar att nyttja i sin 
utåtriktade kommunikation. En kommunikationsplan skall nu utformas för spridningen av det 
färdiga materialet och ambitionen är att det skall finnas material färdigt att börja spridas i 
december i år. Mängden material fångat under inspelningen möjliggör nya klippningar i många år 
framöver om det så skulle önskas. 

Alla deltagare på Lillsved har signerat ”Model Releases” som betyder att materialet kan 
användas korrekt i förhållande till GDPR. 

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 och de restriktioner som råder i 
samhället var arbetsgruppen noga med att kommunicera förhållningsregler för de som 
medverkade. 

Magnus har i detta sammanhang kontaktat Mats Lilja, som är nyanställd kommunikatör på 
SB&K kansli. Mats blev inbjuden att besöka inspelningen men hade inte möjlighet att deltaga. 
Ett möte är istället bokat på Zoom 27 oktober. Avsikten är att få till ett reportage om 
förbundets filmsatsning och samtidigt informera SB&Ks informatörer om vårt kommande 
Sverigeläger och andra pågående och planerade förbundsaktiviteter.  

8.  Webb 

Henrik föredrog om sitt arbete sedan förra styrelsemöte. Hemsidan kan eventuellt behöva en 
större insats då den inte fungerar korrekt med den senaste uppdateringen av Wordpress (den 
plattform som vår hemsida är baserad på). Henrik har erfarenhet av denna typ av uppgifter och 
kommer försöka åtgärda detta, eventuellt med hjälp av KAN, vår leverantör av hemsidan. 

Henrik berättade vidare att han haft möte med Mynewsdesk. Mynewsdesk erbjuder alla typer 
av organisationer en digital PR-lösning för att interagera med journalister, opinionsbildare, 
bloggare och annan relevant publik. Upplägget är bra men som Henrik uppmärksammade 
kräver denna tjänsten att förbundet faktisk har ett nyhetsflöde. Sedan skulle det kosta 
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förbundet 2–3 000 kr i månaden. Denna typ av tjänst generellt, och Mynewsdesk i synnerhet 
har diskuterats inom styrelsen tidigare då det absolut hade varit bra om aikido fick mera press 
i Sverige. Styrelse beslöt att först undersöka om SB&K är kund och om det finnes ett sätt för 
svenska aikidoförbundet att ta del av detta. 

9. Utbildning 

Magnus föredrog om det planerade utbildningstillfället i Sundsvall i november. Vid dags dato var 
18 personer anmälda. 

10. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog. Halva terminen har gått och flera klubbar har sakta öppnat upp 
sin verksamhet med olika grader av restriktioner. Efter senaste dialogmötet med klubbarna på 
den digitala plattformen Zoom har styrelsen sammanställt och tillgängliggjort inkomna förslag 
till anpassningar. Med anledning av den ökande smittspridningen har FHM fr.o.m. 19 oktober 
även öppnat för lokala och regionala restriktioner och den 20 oktober kom beslut om skärpta 
allmänna råd i Uppsala län. 

Ett fjärde dialogmöte är planerad till 27 oktober och inbjudan är skickad till förbundets 
medlemsklubbar. Temat för detta möte är att höra hur det gått för klubbarna. Hur upplevs 
träningen hos medlemmarna? Hur har närvaron och medlemsutvecklingen sett ut i klubbarna? 
På vilket sätt upprätthålls klubbkänslan och tillhörigheten? Har klubben en plan för att hantera 
ytterligare striktare restriktioner? 

11. RF, idrottsmedel projektstöd specialförbund 

Magnus kunde berätta att båda delrapporter och önskan om att skjuta upp medel till 2021 för 
våra internationella RF projekt är godkända. Detta gäller: 

Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt utvecklingsarbete 
Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt representation 

Delrapport för Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering: Wareware, ett större VI inom svensk 
Aikido, är också inskickat med samma önskan. Enligt tidigare beslut ges möjlighet att anpassa 
vår beviljade projektplan utifrån rådande omständigheter. RF har för detta stöd bett om en 
uppdaterad projektplan. Deadline för detta är 15 november. 

12. Graderingskommittén Aikikai 

Som protokollfört från sammanträdet 2020–13 har förbundsstyrelsen gett 
graderingskommittén i uppdrag att undersöka och föreslå hur ett dangraderingstillfälle skulle 
kunna genomföras någon gång under de närmast fyra till sex månaderna. Graderingskommittén 
har svarat att dom med rådande läge för pandemin inte finner anledning att planera in en 
dangradering där hela Sverige är upptagningsområde. Detta pga. den riskbedömning som 
föreligger kring spridningen av corona i det svenska samhället. Vidare svarar 
graderingskommittén att om förbundsstyrelsen finner att ett sådant tillfälle ändå ska planeras 
och eventuellt anordnas bör en grupp från förbundsstyrelsen och kommittén utreda detta 
tillsammans. 

Styrelsen tycker inte kommittén svarat på uppdraget. Magnus & Henrik ingår tillsammans med 
Maria Ahlström, Leif Sunje och Åsa Bergström i arbetsgruppen för kommittén framtidsarbete, 
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och dom har styrelsens förtroende att vända frågan tillbaka till kommitteen genom denna 
arbetsgrupp. 

13. Barn & ungdom 

Fredrik föredrog om att sprida information och inspiration om den barn- och ungdomsträning 
som pågår i medlemsklubbarna under pandemin. Det diskuterades vart denna typ av material 
bäst kan delas sedan ingen sådan plats egentligen finns på förbundets hemsida eller 
Facebooksida. Åsikten uttrycktes att det är klubbarna som är det levande i förbundet och att 
det finnes behov an en ny typ av medlemsforum så att klubbarnas verksamhet blir synlig. 
Diskussionen landade i att materialet skall proaktivt samlas in av Fredrik som skriver ett 
reportage, en nyhetsartikel, som sedan publiceras under ”Nyheter” på förbundets hemsida. 

14. Inkludering & jämställdhet 

Magnus föredrog. Den 7 oktober uppmanade RFSL på en helsidesannons i DN alla föreningar 
att ta fram en handlingsplan och riktlinjer för hur transpersoner skall inkluderas i föreningars 
verksamhet, vilka förändringar föreningen behöver göra i policy, verksamhet och lokaler för att 
alla skall inkluderas. RFSL presenterade i annonsen ett utkast till motion, enkel för medlemmar 
att skicka till sin förenings kommande årsmöte. RFSL släpper samtidigt en rapport "Trans och 
idrott – ingen ska lämnas utanför”. Den 8 oktober skickade Magnus ett mail till SB&Ks styrelse 
och alla ordförande i SB&Ks underförbund med syftet att skapa medvetenhet om aktualiteten i 
denna viktiga fråga och samtidigt be dom som ordförande i underförbunden att inse att vi 
gemensamt behöver engagera oss för att stötta våra medlemsklubbar och att vi inte kan vänta 
till kommande årsstämmor och peka på SB&Ks styrelse eller RF. Vidare framfördes en önskan 
om att: 

- SB&Ks styrelse avsätter resurser i syfte att ta in extern kompetens i frågan 
- Det skapas en BRED arbetsgrupp med representanter från alla UF med ledning från SB&K 

Magnus har ännu inte mottagit någon skriftlig respons på detta mail, vare sig från SB&K eller 
dom andra underförbunden. Inför detta styrelsemötet ringde Magnus upp Fredrik Gundmark, 
ordförande för SB&K:s styrelse. Han kunde berätta att frågan lyfts i SB&K styrelse och det 
finnes en ambition om att påbörja ett arbete som går i linje med önskan i det mail Magnus 
skickade. 

 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Heidi Christensen  


