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PROTOKOLL 
Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Datum:  söndag 7 mars 2021 
Plats: Digitalt via Easymeet Online 
Tid: Kl. 10.00 –13.00 

1. Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Magnus Burman hälsade alla ombud välkomna och förklarade stämman 
öppnad. Magnus lämnade över till Leif Sunje att leda stämman fram till punkten om val av 
mötesordförande. 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman 

Röstlängden fastställdes först till 27 klubbar med tillsammans 32 röster. 

Bland åhörarna på stämman fanns 4 klubbar med tillsammans 4 röster som av olika orsaker 
inte fanns med på den preliminära röstlängden. Alla dessa klubbar har betalat sina avgifter till 
SB&K. Magnus Burman föreslog stämman att dessa skall läggas till röstlängden. Lunds 
Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell, Isshinkai Aikidoklubb genom sitt ombud Tobias 
Vilaro samt Hikari Aikidoklubb genom sitt ombud Anders Fredén yrkade bifall. Det kom inga 
motyrkanden och förbundsstämman godtog att justering kunde göras av röstlängden. 

Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden till 31 klubbar med 36 röster, se bilaga 1. 

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst 

Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut 5 februari till föreningar med mejl samt annonserades 
på SB&Ks hemsida 5 februari. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Leif Sunje till stämmans ordförande. 

5. Val av sekreterare vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Helga Une till stämmans sekreterare. 

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt 
val av två rösträknare. 

Stämman beslutade 
att välja Karin Wänstedt och Mathias Bäck till justerare samt rösträknare. 
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7. Fastställande av föredragningslistan 

Stämman beslutade 
att fastställa föredragningslistan. 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Magnus Burman, förbundsordförande, föredrog årets verksamhetsberättelse, bilaga 2. 

Magnus Burman uppmärksammade att förbundets revisorer Henrik Söderqvist och Jöran 
Fagerlund inte nämns i verksamhetsberättelsen och bad stämman acceptera en korrigering. 
Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell yrkade bifall. Det kom inga motyrkanden. 

Öregrunds Idrottsklubb, Aikidosektionen, genom sitt ombud Maria Johansson yrkade på 
korrigering av verksamhetsberättelsen under punkten Utnämningar och Graderingar. Peter 
Krans, Öregrunds IK graderades till Chuden och inget annat. Det kom inga motyrkanden. 

Under rubriken Aikikai berättar förbundsstyrelsen om den arbetsgrupp med representanter 
från graderingskommittén och förbundsstyrelsen som arbetar med förslag på hur kommitténs 
sammansättning och uppdrag ska se ut för att framtidssäkra en välfungerande och stabil 
graderingssituation i enlighet med stiftelsen Aikikai:s regelverk. Lunds Aikidoklubb genom sitt 
ombud Moa Lindell ställde en fråga till förbundsstyrelsen om den kunde berätta mera om detta 
arbete. Frågan blev först bemött av Leif Sunje, som är ledamot i graderingskommittén. Han 
berättade att arbetet går framåt i positiv och konstruktiv anda men att kommittén och 
styrelsen inte var redo att lämna någon delrapport i detta läge. Magnus Burman kommenterade 
sedan kort att han var av samma åsikt. Moa Lindell var nöjd med svaret. Inget yrkande om 
detta inkom. 

Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med dessa justeringar. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Magnus Burman, förbundsordförande, föredrog årets förvaltningsberättelse, bilaga 3. 

Stämman beslutade 
att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

10. Revisorernas berättelse 

Henrik Söderqvist, en av förbundets två revisorer, föredrog revisionsberättelse och 
rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020, bilaga 4. 

Stämman beslutade 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) 

Inga propositioner förelåg. 
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13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
förbundsstyrelsen 

Inga motioner förelåg. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Magnus Burman föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2021, bilaga 5. 

Henrik Agertz, vice ordförande, berättade kort att förbundsstyrelsen under 2021 vill 
uppmärksamma jubileet Svensk Aikido 60 år, även om det inte omtalas i verksamhetsplanen. 
Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell ställde en fråga till förbundsstyrelsen om den 
kunde berätta mera om detta arbete. Magnus Burman berättade att förbundsstyrelsen kommer 
att tillsätta en arbetsgrupp som kommer med förslag till ett firande som passar 
omständigheterna, den pågående coronapandemin. Det planeras en utlysning bland förbundets 
klubbar för deltagande i arbetsgruppen. Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell samt 
Hikari Aikidoklubb genom sitt ombud Anders Fredén yrkade bifall till att komplettera 
verksamhetsplanen med svensk aikidos 60-årsfirande. Det kom inga motyrkanden. 

Alnö Aikidoklubb genom sitt ombud Joakim Andersson, kom med ett medskick till 
förbundsstyrelsen. Hans nystartade klubb har haft stor nytta av det bildarkiv som förbundet 
tillhandahåller för klubbarna men han saknar färgbilder och föreslår att det läggs till, då foton i 
svartvitt inte passar alla klubbars grafiska profil. 

Åhöraren Kristina Isaksson från Järfälla Aikidoklubb framförde att hon i verksamhetsplanen 
saknar initiativ från förbundsstyrelsen när det gäller stöd till klubbar i arbetet att återta 
verksamheten efter coronapandemin och få tillbaka medlemmar som uteblivit från klubben. 
Magnus Burman menade att detta är en viktig fråga och något som med fördel kan diskuteras i 
de dialogmöten för klubbar som förbundsstyrelsen med jämna mellanrum bjuder in till på den 
digitala plattformen Zoom. Kristina Isaksson var nöjd med svaret. Inget yrkande inkom. 

Stämman beslutade 
att fastställa verksamhetsplanen, samt 
att bifalla yrkandet från Lunds Aikidoklubb och Hikari Aikidoklubb att komplettera 

verksamhetsplanen med en punkt om firandet av svensk aikidos 60-årsjubileum. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

Förbundsstyrelsen föreslog 79 kronor i oförändrad årsavgift för 2022. 

Stämman beslutade 
att fastställa förbundets avgift till 79 kr för år 2022. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga förslag till extra avgifter förelåg och därmed lämnades denna punkt. 

17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 

Inga förslag till arvoden förelåg och därmed lämnades denna punkt. 
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18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Magnus Burman föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget, bilaga 6. 

Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell yrkade att budgeten utökas med en post för 
firandet av svensk aikidos 60-årsjubileum.  

Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell ställde en fråga kring budgetposten för 
graderingar Aikikai. Magnus Burman bemötte frågan med att informera att denna budgetpost 
planeras att gå i balans med utgifter och intäkter, men inte nödvändigtvis inom samma 
budgetår. Moa Lindell var nöjd med förtydligandet. Inget yrkande inkom. 

Stämman beslutade 
att fastställa förbundets förslag för budget, samt 
att bifalla yrkandet från Lunds Aikidoklubb att lägga till en post om firandet av svensk aikidos 

60-årsjubileum till budgeten. 

19. Val av ordförande i förbundet 

Valberedningens ordförande Anna Spangfort föredrog valberedningens förslag till ordförande, 
bilaga 7. 

Stämman beslutade 
att välja Magnus Burman till förbundsordförande. 

20. Val av fyra till åtta ledamöter i förbundsstyrelsen 

Anna Spangfort berättade kort om valberedningens arbete under året. Magnus Burman 
presenterade förbundsstyrelsens förslag att utöka antalet övriga ledamöter till åtta. Föreningen 
Sedokan Aikido Dojo Växjö genom sitt ombud Whokko Schirén yrkade bifall för 
förbundsstyrelsens förslag. Inga motyrkanden inkom. 

Stämman beslutade 
att utöka antalet övriga ledamöter till åtta. 

Anna Spangfort föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter, bilaga 7. Alla 
kandiderande ledamöter presenterades sig kort. 

Stämman beslutade 
att välja Barbro Cartwright, Helga Une, Jenny Lagerqvist, Henrik Agertz, Fredrik Schirén. 

Heidi Christensen, Daniel Larsson och Lars Hägglund till ledamöter i förbundsstyrelsen. 

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Den avgående valberedningen meddelade att de står till förfogande för omval – Anna Spangfort 
som ordförande i valberedningen och Moa Lindell och Emil Frank som övriga ledamöter. Alla 
tre presenterade sig. 

Stockholm Aikikai genom sitt ombud Thomas Gut nominerade Anna Spangfort till ordförande. 
Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö genom sitt ombud Whokko Schirén yrkade bifall. Det 
kom inga motyrkanden. 

Stockholm Aikikai genom sitt ombud Thomas Gut nominerade Moa Lindell och Emil Frank till 
övriga ledamöter i valberedningen. Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö genom sitt ombud 
Whokko Schirén yrkade bifall. Det kom inga motyrkanden. 
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Stämman beslutade 
att välja Anna Spangfort till ordförande i valberedningen, samt 
att välja Moa Lindell och Emil Frank till övriga ledamöter i valberedningen. 

22. Val av två revisorer 

I linje med valberedningens förslag nominerade GAK Enighet, genom sitt ombud Karin 
Wänstedt, samt Isshinkai Aikidoklubb, genom sitt ombud Tobias Vilaro, Jöran Fagerlund och 
Kristina Isaksson till revisorer. Kandidaterna presenterade sig. Det kom inga motyrkanden. 

Stämman beslutade 
att välja Jöran Fagerlund och Kristina Isaksson till revisorer i förbundet. 

23. Förbundsstämmans avslutande 

Förbundsordförande Magnus Burman tackade stämman för förtroendet att få fortsätta som 
ordförande i förbundet. Vidare tackade han mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande och 
mötessekreterare för en väl genomförd årsstämma. Henrik Söderqvist avtackades när han nu 
lämnar sitt uppdrag som revisor. Daniel Larsson och Lars Hägglund önskades välkomna som 
ledamöter i förbundsstyrelsen.  

Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade förbundsstämman 
avslutad.  

 

 

 
          Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
          Helga Une, stämmans sekreterare Leif Sunje, stämmans ordförande 
 
 
          Justeras Justeras 
 
 
 
 
          Karin Wänstedt, justerare Mathias Bäck, justerare 

 


