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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–1 

Tid och plats: söndag 16 januari 2021 kl. 09.00-11.00 - 11.30-13:30, 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, sammankallande i valberedningen (fram till kl.11:00) 

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 

Protokollen från sammanträde 2020–16 & 17 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomiska utfall. Rapport från RF ekonomi tom december 
2020 har inte kommit ännu så styrelsen utgick ifrån rapporten tom november 2020. 

Styrelsen diskuterade Barbros första utkast till budget för nästa verksamhetsår. Mot bakgrund 
av att delar av planerad verksamhet inte kunnat genomföras diskuterades en eventuell 
minskning av medlemsavgiften, som idag är 79 kr. Utöver sökta projektbidrag är förbundets 
enda intäkt SB&K:s medlemsavgifter. En enad styrelse beslöt gå vidare i budgetarbetet med 
förutsättningen att medlemsavgiften förblir densamma. 
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6. Covid-19 

Magnus och Henrik föredrog. Uppdatering FHM, RF, SB&K, samt vårt UF och våra 
medlemsklubbar. Dom flesta kommunala idrottshallar uppmanas av respektive region och FHM 
att hålla stängt tom 24 januari. Datum för nytt dialogmöte med representanter för klubbarna 
sattes preliminärt till tisdag 26 januari. 

7. Digital årsstämma förbundet & dokument till årsstämman 

För att ha rösträtt på förbundsstämma skall medlemsklubbar senast den 31 januari registrera 
antalet medlemmar samt betala sin medlemsavgift till SB&K. Styrelsen enades om att skicka ut 
en påminnelse om detta. 

Motioner till den ordinarie förbundsstämma skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 
15 januari. Styrelsen skickade ut en påminnelse innan deadline men inga motioner har 
inkommit till styrelsen. I dagsläget planerar heller inte styrelsen för några propositioner detta 
år. 

Verksamhetsberättelsen 2020 blev inlämnad till SB&K inom deadline 11 januari. 

Styrelsen gick igenom förbundets tidsplanering inför kommande årsstämma inklusive en 
planerad arbetsfördelning av det som är kvar att färdigställa. Förbundets verktyg ”enbladare” 
skall skrivas till alla verksamhetsområden. Enbladare beskriver syfte, genomförande, ansvar 
samt förslag till budget för verksamheten. Verksamhetsplanen och stämmans övriga dokument 
skall publiceras senast 21 februari och styrelsen beslöt att ett i princip färdigt utkast till 
verksamhetsplan skall vara färdigt innan månadsskiftet. 

Styrelsen läste igenom och reflekterade över förra års revisionsberättelse (2020) och de 
rekommendationer som förbundets revisorer presenterade. Det är styrelsens uppfattning att 
den anpassat sig och agerat enligt dessa rekommendationer, allt inom ramarna av styrelsens 
uppfattning av god föreningssed. 

8. Digitala årsstämmor medlemsklubbar 

Magnus föredrog om den verksamhet som pågår kring hur förbundet kan vara till hjälp och 
stöd för medlemsklubbar i genomförande att en digital årsstämma. Sedan sista sammanträdet 
har han på uppdrag av styrelsen skickat detaljerande frågor till båda SB&K och RF/SISU 
Idrottsutbildarna, utan att få något svar. Styrelsen diskuterade hur man bäst kan gå vidare och 
landade i att dom flesta klubbar eventuellt redan börjat förbereda sig. Det beslutades att denna 
frågeställning kan vara ett tema att diskutera på nästa dialogmöte. Vidare beslöts att i utskicket 
med kallelsen till årsstämman samtidigt uppmana klubbar som känner att dom behöver hjälp 
höra av sig till styrelsen. Styrelsen tycker det är viktigt att förbundet, som serviceorgan för 
svensk aikido, kan bidraga med stöd kring detta men samtidigt bör det säkerställas att ett 
sådant behov finns. 

9. Sverigelägret 

Ikigai Aikidoklubb inkom den 15 januari till styrelsen med ett mejl med information att 
p.g.a. den rådande situationen och osäkerheten inför våren har klubben beslutat att dom inte 
tror att ett Sverigeläger i maj är rimligt att genomföra eftersom som man uttrycker sig ”…det i 
nuläget varken går att förbereda för, eller bjuda in till ett sådant event.” Vidare meddelande 
Ikigai Aikidoklubb att dom gärna tar tillbaka uppdraget när förutsättningarna finns igen. 
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Förbudsstyreslen beslöt 
att  acceptera det beslut som fattats av Ikigai Aikidoklubb, 

att  utifrån samma argumentation inte nu göra en ny utlysning för att arrangera 
Sverigeläger 2021, samt 

att göra en ny utlysning om möjligheten att arrangera nästa Sverigeläger och att 
tidpunkten för detta skall vara Kristi Himmelfärdshelgen 2022, 26–29 maj. 

Styrelsen vill förtydliga att Magnus är ordförande i både Ikigai Aikidoklubb och Svenska 
Aikidoförbundet. Jenny är medlem av Ikigai Aikidoklubb och instruktör i klubben. Helga är inte 
medlem i Ikigai Aikidoklubb men en del av den arbetsgrupp som bildats för att projektleda 
genomförandet av lägret. 

10. SB&K 

Styrelsen gick igenom dom arbetsgrupper och nomineringar till arbetsgrupper inom SB&K som 
representeras av svenska aikidokas. 

11. Aikikai & Hombu Dojo 

Magnus föredrog. De fakturor som av olika orsaker inte betalats är nu alla betalade. Barbro 
arbetar tillsammans med graderingskommittén att upprätta nya rutiner som skall säkerställa att 
liknade situation inte uppstår igen. 

IAF Annual Affiliation Fee 2021 har registrerats. Svenska Aikidoförbundet hamnar som vanligt i 
spannet ”1,001–5,000 people / Annual Fee: USD1,200“. Avgiften motsvarar ungefär 10 000 SEK 
och ligger i förbundets budget under Administration/Föreningsavgifter. 

12. Barn & ungdom 

Fredrik föredrog. Styrelsen diskuterade möjligheten att anordna ett barn & ungdomsläger i 
förbundets regi hösten 2021. Styrelsen är mycket positiv och Fredrik fortsätter att utreda 
möjligheterna för detta på styrelsens uppdrag. 

Vidare presenterade Fredrik ett förslag för ny hierarki på hemsidan för ”Barn & Ungdom”. 
Syftet med förbundets nya hemsida är just att vara mera publik och en rubrik för barn och 
ungdomsträning direkt på hemsidans första sida gillades av styrelsen. Fredrik skall med stöd av 
Henrik bygga denna nya hierarki för det material som idag finns på hemsidan och en lansering 
skall ske så fort som möjligt. Fredrik hade också förslag om nytt innehåll på hemsidan för 
inspiration om träning för och med barn och ungdomar. Just detta ledda till en längre och 
intressant diskussion som landade ut i att det skall upprättas en arbetsgrupp inom styrelsen 
efter årsmötet som får i uppdrag att utreda frågan. En enad styrelse tycker detta är prioriterad 
och spännande men samtidigt är det viktigt att det som presenteras på hemsidan representerar 
svensk aikido eller att det framgår tydligt att det är inspirationsmaterial utifrån hur vissa 
klubbar genomför sin barn- och ungdomsträning. 

När det gäller det uppdrag Fredrik fick förra sammanträde, att se över dom texter som finnes 
på hemsidan om barnanpassningar, har han kvar uppdraget men det kommer ingå i det arbetet 
som den framtida arbetsgruppen skall genomföra. 

 

 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–1   Sida 4 av 4 

13. Kommunikation & PR 

Jenny föredrog. Mycket är klart i arbetet med ny grafisk profil för förbundet. Det närmar sig en 
period då det successivt skall implementeras i förbundets dokument och kommunikation. Med 
hjälp av Henrik skall denna implementering lanseras efter årsmötet. En kommunikationsplan för 
marknadsföring kommer också lanseras under det nya verksamhetsåret när förbundet har en 
klar uppfattning om både tillgänglig budget och läget i det svenska samhället. 

14. Jubileum 

I år fyller svensk aikido 60 år. Det finns den tradition att 5-års jubileum firas med att bjuda hit 
en dignitet från Japan, och att jämna 10-år firas mera nationellt. I år är det svårt att påbörja 
planeringen av ett traditionellt firande med läger och fest. Samtidigt tycker styrelsen att detta 
är ett viktigt jubileum som borde uppmärksamma. Förbundsstyrelsen beslöt  
att i förbundets nyhetsbrev bjuda in till medverkan i en arbetsgrupp med ansvar att 
planera och projektleda genomförandet av firandet av svensk aikido 60 år. 

 
 
 
 
Vid protokollet   
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Helga Une    
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Magnus Burman   Fredrik Schirén 


