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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Valberedningen har arbetat strategiskt och praktiskt enligt ett definierat årshjul. Vi har hållit åtta 
protokollförda videomöten sedan förbundsstämman i juni samt följt förbundsstyrelsens arbete 
genom att sitta med vid samtliga styrelsemöten. För att inhämta nomineringar har utskick gjorts 
till alla aikidoklubbar i Sverige med uppmuntran att inkomma med nomineringar. Vidare har 
valberedningen haft telefonkontakt med flera klubbledare för att sondera intresset för att ta på 
sig förtroendeuppdrag och för att inhämta nomineringar. 

Sedan förbundsstämman 2019 består förbundsstyrelsen av ordförande, kassör, sekreterare och 
fyra ledamöter. Förbundsstyrelsen har många frågor på sitt bord och har också sökt och beviljats 
projektmedel, vilket innebär ytterligare arbetsbelastning utöver det ordinarie arbetet som ligger 
på styrelsen att hantera. På förslag från sittande förbundsstyrelse har valberedningen därför sökt 
efter två nya ledamöter, vilket innebär en utökning av förbundsstyrelsen från sju till nio personer 
totalt.  

Genom att följa styrelsens arbete och intervjua sittande ledamöter, har valberedningen särskilt 
sökt efter personer med kunskap och kompetenser inom områdena kommunikation och sociala 
medier. Valberedningen har också strävat efter att öka mångfalden i styrelsen i fråga om 
geografisk hemort och aikido-anknytning. 

Svenska Aikidoförbundet strävar mot jämn könsfördelning i alla våra valda organ, vilket 
inkluderar våra revisorer och är anledningen till en ny nominering av revisor. 

Valberedningen för Svenska Aikidoförbundet föreslår följande inför ordinarie 
förbundsstämma lördag 7 mars 2021. 
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NOMINERINGAR TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Magnus Burman omval 

NOMINERINGAR TILL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Barbro Cartwright omval, nu förbundskassör 
Helga Une omval, nu förbundssekreterare 
Jenny Lagerqvist omval 
Fredrik Schirén omval 
Henrik Agertz omval 
Heidi Christensen    omval 
Lars Hägglund nyval 
Daniel Larsson nyval 
 

TILL REVISORER FÖRESLÅS 
 
Revisorer Jöran Fagerlund omval 
 Kristina Isaksson  nyval 
 

VALBEREDNING 
Sittande valberedning Anna Spangfort, Moa Lindell och Emil Frank står till 
förfogande. 
 
 
Valberedningen 
Anna Spangfort, Moa Lindell, Emil Frank 
 
 
  



 

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
 

Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se 

 
 
 
Introduktions texter skrivna av respektive person. 
 
FÖRSLAG TILL NY LEDAMÖTER 
 
Lars Hägglund, 49 år 

Jag heter Lars Hägglund, bor i Västerås och tränar i Västerås Ki-
Aikidoklubb sedan 2012 för Jan Eriksson. Jag började träna 
eftersom min äldste son börjat träna. Hösten 2018 tog jag min 
Shodan och Chuden (Ki-graderingen mellan Shodan och Nidan) 
hösten 2019. Jag har börjat träna för min Nidan men beroende på 
hur situationen med Corona utvecklar sig får vi se när den 
graderingen blir av.  

Sedan 2003 arbetar jag som polis i Västerås och har idag tjänsten 
som utredare på Bedrägeri. Jag har ett förflutet inom sjukvården 
och är även utbildad Sjuksköterska. Jag har haft flera olika 
förtroendeuppdrag i styrelsesammanhang sedan tonåren som 
ledamot men även som tillförordnad ordförande för Umeå 

Dansimperium i slutet av 90-talet. Är ordförande och instruktör för barn, ungdomar och vuxna i 
Västerås Ki-Aikidoklubb. 
Jag hoppas kunna bidra i frågor som gäller barn och ungdomsträning och marknadsföring men 
även bibehållandet av internationella kontakter för aikidon. 
Ett par frågor som jag gärna tar med mig framåt som jag tycker ska ingå alla tre områden jag 
nämnt för all Aikido är: - Hur kommer samhället att se ut efter Covid-19 och vilken plats har 
aikidon där att fylla? 
 

Daniel Larsson, 28 år 

Mitt namn är Daniel Larsson och jag har tränat aikido i 20 år. Jag 
bor i Sundsvall och tränar på Aikido Sundsvall Meiseikai där jag 
också sitter i styrelsen. Min erfarenhet av förenings- och 
styrelsearbete sträcker sid 10 år tillbaka där jag började som 
ledamot i Sundsvalls Budoklubb och senaste 6 åren som ledamot i 
Aikido Sundsvall Meiseikai. Jag är också ledamot i styrelsen för 
Svenska Osteopatförbundet sedan ett år tillbaka där jag är 
varumärkesansvarig.Till vardags driver jag eget företag inom hälsa 
och friskvård (osteopati). Min förhoppning är att jag ska kunna bidra 
med nya perspektiv och kompetens särskilt inom sociala medier 
och profilering. Aikido är fantastiskt och har så många kvalitéer som 

är värda att kommunicera till allmänheten. 
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FÖRSLAG TILL NY REVISOR 

 

Kristina Isaksson, 62 år 
Är 3 dan och Fukushidoin, har tre vuxna barn, två barnbarn och bor 
i Järfälla i en nyrenoverad villa. Började träna i Järfälla Aikidoklubb 
1995 inspirerad av en kurs i centrerad ridning. Kristina var i Japan 
maj 2005 i januari 2007 samt i januari 2009 och tränade Aikido och 
Katori Shinto Ryu för flera senseis, bl.a. Sugawara, Igarashi och 
Doshu. 

Kristina har verkat i Järfälla Aikidoklubb sen 1999 både som 
instruktör och i olika styrelsefunktioner och som klubbordförande 
mellan 2007–2018. Hon har nu endast ett uppdrag kvar som 
revisorssuppleant för klubben. 

Kristina är datalog från Uppsala universitet 1983 med bakgrund inom 
försvarsindustrin, företagsledare och konsult i AiteKai AB 1997–2016 och jobbar sedan 2003 
inom Försvarsmakten, bl.a. som planeringsledare inkl. ekonomin för förbandsanslaget och nu 
senast som stabschef för infrastrukturavdelningen. Hon är vidareutbildad vid Handelshögskolans 
Civilingenjörsprogram 2001 samt vid Försvarshögskolan (krigsvetenskap) 2015/16. 

Kristina kan bidra med sina erfarenheter från styrelser- och föreningsliv (inte bara från Järfälla 
Aikidoklubb) såväl som det hon har med sig från sin yrkesverksamhet och utbildning. 

 

  

 


