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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–16 

Tid och plats: Söndag 22 november 2020 kl. 09.00-11.00, 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: Anna Spangfort, ordförande 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 Jenny till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från sammanträde 2020–15 gicks igenom och lades till handlingarna. Protokollet 
har justerats och publicerats i god ordning. Efter detta inkom Barbro med en kommentar till 
protokollets punkt 6, ”IAF, EAF och Hombu dojo”. Barbros kommentar var att det som 
protokollfördes under denna punkt inte var helt riktigt utan snarare att ”de flesta klubbar är 
fakturerade och fyra fakturor har skickats till klubbar”. Vidare påpekade Barbro att graderingar 
inte heller är ett nollsummespel då förbundet subventionerar högre grader. Eftersom 
protokollet redan var publicerat beslöt styrelsen att det var bättre att protokollföra Barbros 
kommentar än att ändra själva protokollet. 
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5. Kommunikation & PR 

Jenny föredrog om det pågående arbetet med film och foto för att marknadsföra aikido i 
Sverige. En nästan klar version av filmen visades och styrelsen var mycket nöjda med resultatet. 
Förbundet har nu ett högkvalitativt material att sprida så snabbt våra medlemsklubbar har 
normal verksamhet igen och kan ta emot nya medlemmar. 

6. Ekonomi 

Barbro föredrog det ekonomiska utfallet tom oktober 2020. 

7. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog om hur idrott generellt och aikido i synnerlighet påverkas av 
pandemin. Dom håller sig ständigt uppdaterade kring direktiv från FHM, RF och SB&K och hur 
detta påverkar vårt UF och våra medlemsklubbar. Det finnes en önskan om att fortsätta med 
dialogmöten på Zoom. Det skall hittas ett nytt datum efter nyår. 

8. SB&K 

Det har kommit mejl från SB&K med erbjudande till underförbund om digitalt årsmöte 2021 
via Easymeet. Förbundsstyrelsen beslöt 
att tacka ja till erbjudande från SB&K att genomföra digitalt årsmöte söndagen 7 mars. 

Barbro uttryckte oro för den tidspress vi kan hamna i vad gäller den ekonomiska redovisningen 
och revisionen. Med bakgrund mot de återkommande bristerna i rapporterna från RF Ekonomi 
vill vi ha god tid att kontrollera och om möjligt justera. Dessutom måste revisorerna få 
erforderlig tid. 

Magnus kontaktar SB&K kansli och tackar ja till erbjudande under förutsättning att det kan 
presenteras en tydlig och trovärdig tidplan från kansliet och RF ekonomi. Om sådan plan inte 
levereras kommer vi be att få senarelägga vårt årsmöte. 

Idrottsmedel som beviljats Svenska Aikidoförbundet för 2020 kan flyttas till 2021. Medel 
beviljade för 2021 kan inte flyttas till 2022, och det betyder i praktiken att projekt planerat 
med verksamhet i 2020 och 2021 måste utföra all sin verksamhet i 2021. 

Följande projekt har fått uppdaterat projektplan godkänt av RF: 

Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt utvecklingsarbete. Uppdaterad projektplan 
Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt representation 
Den samlade budgeten för verksamheten är 120 000 SEK, ej medräknat egna medel som skjuts 
till av förbundet, genomförande senast 31-12-2021. 

Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering, Wareware, ett större VI inom svensk Aikido. 
Beviljade medel för verksamhet är 360 000 SEK, till detta skall förbundet skjuta till 40 000 SEK 
av egna medel. Projektet har då en total budget på 400 000 SEK, med genomförande senast 31-
12-2021. Uppdaterad projektplan inskickat och förbundet avvaktar godkännande. 

9. IAF, EAF och Hombu dojo 

Magnus och Barbro föredrog en uppdatering kring ärendet med betalningspåminnelser från 
Hombu dojo. 
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10. Graderingskommittén 

Magnus föredrog en uppdatering kring uppdraget formulerat och beslutat vid möte 2020–13. 

11. Barn & ungdom 

Fredrik föredrog om den enkät om barn & ungdomsträning under coronatider som han som 
förbundets representant har skickat ut till förbundets alla medlemsklubbar. Fredrik 
sammanställer svaren till en eller flera artiklar som skall publiceras av förbundet med 
förhoppningen att sprida inspiration och samhörighet. 

12. Inkludering & jämställdhet 

Heidi föredrog om den digitala temakväll #schysstidrott i regi av RF/SISU Skåne som hon 
deltog i torsdag 12 november. Heidi kommer arbeta vidare med att sammanställa ett 
grundmaterial, som man kan ha som diskussionsmaterial i klubben. 

13. Utbildning 

Magnus föredrog om det inställda utbildningstillfället som skulle gått av stapeln i Sundsvall i 
november. Under dom rådande omständigheterna, med skärpte direktiv för att minska 
smittspridningen av covid-19 i det svenska samhället, ansågs det inte längre försvarbart att 
genomföra utbildningen som planerat. 

14. Webb 

Henrik föredrog om det kontinuerliga arbetet med förbundets hemsida. 

15. Valberedningen 

Samtal mellan styrelse och Anna med återkoppling till valberedningen. Styrelsens storlek 
diskuterades samt dom särskilda ansvarsområden. Vidare diskuterade eventuella framtida 
rekryteringar till styrelsen. Förbundets sekreterare tillåter sig en kommentar; erfarenhet visar 
tydligt att grundbulten i all förbundsarbete är en väl fungerade valberedning och svensk aikido 
har mycket att vara tacksam för sedan vi har just det. Tack. 

16. Preliminära datum för sammanträden: 

vecka 8   söndag 28 februari, digitalt  
vecka 9   söndag 7 mars, digital årsstämma 

vecka 12  söndag 28 mars, digitalt  
vecka 16  söndag 25 april, digitalt  
vecka 20  söndag 23 maj, digitalt  
vecka 26  lördag 3 juli, fysiskt  
vecka 34  söndag 29 augusti, digitalt 
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Jenny Lagerqvist  


