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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–17 

Tid och plats: söndag 20 december 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: Moa Lindell, 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 Henrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från sammanträde 2020–16 gicks igenom. Protokollet skickades ut till styrelsen 
kvällen innan sammanträde så för att ge styrelsen tid att bearbeta skjuts processen med att 
lägga protokollet till handlingarna fram till nästa sammanträde. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomiska utfall t.o.m. november 2020. 

Vid årsskiftet kommer RF Ekonomi (som sköter SB&K:s bokföring och andra ekonomitjänster) 
byta redovisningssystem till Visma.net. Alla underförbund kommer att läggas upp för sig i 
systemet och kopplas till ett bankkonto där UF kommer erbjudas att få en tittfunktion i. Detta 
är en ändring som efterfrågats av Barbro under många år och styrelsen tackar henne för 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2020–17   Sida 2 av 3 

tålamod och envishet och hoppas att detta kommer bidra till att det blir enklare för kassörer i 
UF att följa sin bokföring och kontrollera att konteringar blir korrekt utförda. 

6. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog. Uppdatering FHM, RF, SB&K, samt vårt UF och våra 
medlemsklubbar. Det skall hittas datum för ett nytt dialogmöte med klubbarna efter nyår. 

7. Digital årsstämma förbundet 

Magnus meddelade SB&K skriftligt 23 november att förbundet tackar ja till erbjudande om 
digital årsstämma söndag 7 mars. Samtidigt bad han om en tydlig och trovärdig tidplan från 
kansliet och RF ekonomi. En sådan plan har ej levererats ännu. 

Om stämman skall genomföras 7 mars måste kallelsen skickas ut senast 5 februari och deadline 
för publiceringar av årsstämmans dokument är då senast 21 februari. Magnus fick uppdrag att 
kontakta revisorerna så att de kan bekräfta att deras granskning hinns med innan den 21/2. 

8. Digitala årsstämmor medlemsklubbar 

Aikidoförbundet funderar över på vilket sätt vi kan hjälpa våra medlemsklubbar med 
kommande digitala årsmöten. Efter förfrågan från en medlemsklubb har Magnus kontaktat 
SB&K och ställt frågan om kansliet också har funderat på detta. Vad finns det för avtal med 
företaget som har den plattform som förbundsstämman och UF skall använda? Har kansliet haft 
kontakt med RF/SISU i denna fråga om de har en lämplig plattform? Vet kansliet om det 
kommer erbjudas kurs/utbildning i digitala årsmöten? Inget svar har ännu kommit från kansliet. 
Magnus lovade skicka påminnelse. 

9. SB&K 

Medlemsansökan har inkommit till SB&K från Alnö Aikidoklubb. Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna ansökan från Alnö Aikidoklubb om medlemskap i Svenska Aikidoförbundet. 

Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering, Wareware, ett större VI inom svensk Aikido 
Verksamhet för 360 000 SEK + 40 000 egna medel = 400 000 SEK, med genomförande senast 
31-12-2021. 8 december kom det meddelande från RF att delrapport med uppdaterad plan och 
budget är godkänd. 

Två nya arbetsgrupper har föreslagits av SB&K: 

Den första gruppen skall arbeta med handlingsplaner för bättre inkludering av 
transpersoner i våra idrotter. Till denna gruppen nominerar förbundet Heidi och Fredrik 
från styrelsen. 

Grupp nummer två kommer att arbeta med genomgång av förbundets och 
underförbundens stadgar för att de bättre skall fungera tillsammans samt för att uppdaga fel 
som kan finnas. Till denna gruppen nominerar förbundet Leif Sunje, från Hikari Aikidoklubb. 
Leif är ledamot i graderingskommittén Aikikai, vice ordförande av IAF, International Aikido 
Federation, och tidigare mångårig ordförande i Svenska Aikidoförbundet och även Svenska 
Kendoförbundet.  

Deadline för att inkomma med nomineringar till SB&K:s nya arbetsgrupper är 31 december 
och Magnus fick i uppdrag att meddela våra nomineringar. 
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Deadline för att inkomma med verksamhetsberättelsen 2020 till SB&K kansli är 11 januari. 
Helga föredrog om det pågående arbetet. 

10. Barn & ungdom 

Fredrik fördrog om den enkät förbundet har skickat ut till sina medlemsklubbar med frågor 
kring barn & ungdomsträning under Corona tider. Det har kommit in en 20-tal svar som 
Fredrik kommer ha som grund till en artikel som skall publiceras på förbundets hemsida och 
sociala medier. 

Fredrik föredrog också ett förslag om att ändra texten på hemsidan om barnanpassningar vid 
graderingar. Styrelsen var positiv men det konstaterades att det krävs en mera noggrann 
genomarbetning och Fredrik fortsätter arbetet på styrelsen uppdrag. 

11. Kommunikation & PR 

Jenny redovisade för den första tiden efter lanseringen av förbundets nya reklamfilm. 
Responsen har hittills varit mycket positiv. När träning åter tillåts i något så när normal 
omfattning kommer förbundsstyrelsen att, enligt verksamhetsplan, planera och genomföra 
marknadsföringskampanjer med denna reklamfilm. 

12. Förbundsmateriel 

Helga föredrar om försäljning till klubbar av roll-up Shomen. Dom första 10 som beställts har 
alla sålts vidare till klubbar till självkostnadspris + eventuella transportkostnader. En ny 
beställning på 10 har just levererats. Av dessa har 4 stycka skickats ut till klubbar som hade 
beställningar liggande och förbundet har just nu ett lager på 6 och finns på förbundets 
Shureguard-förvar i Stockholm. 

13. Webb 

Henrik föredrog om det kontinuerliga arbetet med hemsidan. 
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