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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–5 

 

Tid och plats: söndag 28 mars 2021 kl. 09:00-11.00, Zoom digital plattform 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Fredrik Schirén, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 
Daniel Larsson, ledamot 
Lars Hägglund, 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 Lars till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollen från sammanträde 2021–3 & 4 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Digitala signaturer 

Helga föredrog om digitala signaturer som detta verksamhetsår kommer börja användas av 
förbundsstyrelsen för justering och signering av dokument. Signering sker med BankID via den 
digitala brevlådan Kivra. 
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6. Årsmöteshandlingar 

Protokoll från årsmötet är nu publicerat. Magnus föredrog om hur handlingar från stämman 
skall uppdateras och arbetet fördelades så uppdateringar kan publiceras skyndsamt. 

7. Ekonomi 

Barbro föredrog om förbundets ekonomi. Efter många års påstötningar introduceras nu ett 
nytt upplägg för bokföringen som görs av RF Ekonomi. Alla underförbund (UF) under 
specialförbund (SF) kommer framgement bokföras separat vilket innebär att UF kan spåra och 
få översyn av egna transaktioner. 

Frågan om uppdaterat budget 2021 hänskjuts till nästa sammanträde då förbundet 
förhoppningsvis vi den tidpunkten fått in medlemsavgifter från samtliga klubbar i förbundet. 

8. Särskilda ansvarsområden 

Förbundsstyrelsen gick igenom verksamhetsplanen och resonerade kring varje ansvarsområde: 

Barn & Ungdom 
Fredrik och Lars har haft sitt första möte om ansvarsområdet. Budget för verksamhet kan 
behöva uppdateras med det hänskjuts till kommande möte enligt ovan. Som det diskuterats på 
tidigare sammanträde skall strukturen på hemsidan om barn och ungdomsträning göras 
tydligare och mer lockande. Fredrik och Lars arbetar fram ett förslag om hur detta kan se ut. 
Både sökfunktioner för vilka klubbar som erbjuder barn och ungdomsträning samt 
lägerkalendariet bör anpassas. Beroende på komplexitet kan eventuellt stöd behövas från 
webbyrån KAN. Henrik undersöker vad som är möjlighet för honom att göra och vad som 
måste läggas ut på webbyrå till en kostnad. 

Nationellt Barn & Ungdomsläger 2021 
Fredrik skall ta initiativet till en strategi kring genomförandet av ett nationellt barn och 
ungdomsläger i 2021. 

Bidrag 
De bidrag som förbudets medlemsklubbar kan söka finns beskrivna på hemsidan. Barbro ser 
över beskrivningarna av dessa samt formulären så det inte öppnar för missförstånd. 
Förbundsstyrelsen skall återigen i nyhetsbrev påminna klubbarna om möjligheten att söka 
bidrag hos respektive distrikt. Dessa har större möjlighet att bevilja bidrag än vad 
aikidoförbundet har. 

Covid-19 
Arbetsgruppen bestående av Magnus, Henrik och Lars skall träffas och ta fram förslag till datum 
för nästa dialogmöte för medlemsklubbarma samt tema för detta. 

Evenemang 
Som omtalat i verksamhetsberättelsen är inga publika evenemang planerade för 2021 då 
pandemin fortsätter att sätta stopp för denna typ av verksamhet. Däremot kan arbete med en 
uppdaterat policy för uppvisningstruppen startas upp igen och en samling för truppen under 
2021 planeras. Helga har fortsatt uppdraget och hon skall kontakta Stefan Jansson för ett 
arbetsmöte. Magnus kommer agera stöd i arbete. 

Jämställdhet & Inkludering 
Som en del av planeringen för verksamheten i 2021 skall Heidi kontakta Fredrik Gundmark, 
ordförande SB&K, för mera och tydligare besked kring det forskningsprojektet om Inkludering 
som omtalas i SB&K:s verksamhetsplan. 
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Jenny föredrog om den SB&K arbetsgrupp för jämställdhetsarbete som hon varit del av under 
2020. Rapporten är klar och kommer snart att publiceras. 

Kommunikation & PR samt sociala medier 
Den nya grafiska profilen skall färdigställas och gradvis implementeras. 

Jenny, Henrik och Daniel har bildat en arbetsgrupp som arbetar vidare med strategi och 
verksamhet under 2021. 

Utbildning Aikikai 
Sundsvall Meiseikai har bekräftat att klubben fortfarande vill vara värd för årets utbildning. 
Föreslagna datum är i september/oktober och så snart det är bekräftat publiceras möjligheten 
för anmälan. 

Web  
Henrik arbetar vidare med en testsite för hemsidan för att ta hand om kompatibilitet med 
uppdateringar i Wordpress. Per-Åke Wilhelmsson lämnar uppdraget som ansvarig utgivare för 
hemsidan 2023-11-14. Henrik påbörjar processen att hitta en ersättare. 

9. Arbetsgrupp svensk Aikido 60 år i 2021 

Det skall skickas en utlysning till förbundets medlemsklubbar för att hitta engagerade aikidokas 
som vill ingå i en arbetsgrupp för genomförande av firande. Magnus och Henrik formulerar 
text. 

10. Nationellt Sverigelägret 2022 

Uppdraget skall utlysas bland förbundets medlemsklubbar för genomförande Kristi 
Himmelfärdshelgen 2022. Magnus och Henrik formulerar text. 

11. Arbetsgrupp Aikidoprofiler 

För att jobba vidare med översyn av innehåll och planering av konkreta insatser bildades det 
förra verksamhetsår en arbetsgrupp bestående av Henrik, Magnus och Jenny. Arbetet 
fortsätter detta verksamhetsår. 

12. SB&K & RF 

Magnus föredrog om från SB&K:s årsstämma som hölls digitalt lördagen den 27 mars. 

Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt utvecklingsarbete 
Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt representation 
Inom dessa två projekt finns beviljade medel är 120 000 SEK, det arbetas vidare med hur 
verksamheten skall genomföras. Projektavslut 31-12-2021. 

Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering, Wareware, ett större VI inom svensk Aikido 
Beviljade medel är 360 000 SEK, det arbetas vidare med planering och genomförande av 
verksamhet. Projektavslut 31-12-2021. 

Magnus kontaktar SB&K kansli för att få en uppdatering på förbundets nomineringar till de 
arbetsgrupper som omtalas i protokoll 2020–17. 

Magnus kontaktar SB&K kansli om en begäran om att UF kan få del av den information som 
skickas (direkt) till föreningar och klubbar från RF/SISU, SB&K och SB&K distrikt. 
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Förbundsstyrelsen anser att mycket av denna information är högst relevant för styrelsearbetet 
och ledamöter som inte är aktiva i administrationen av en klubb går minste av detta. 

13. Aikikai, IAF & Hombu Dojo 

Magnus föredrog om uppstarten av verksamhetsåret för Graderingskommittén.  

Magnus tar hand om att ”contact sheet” uppdateras och skickas till Hombu Dojo/IAF.  

En faktura för IAF Affiliation fee har nu mottagets av förbundet och skickats vidare till R 
ekonom för betalning. Avgiften blev i år 855 USD då en 30 procent rabatt givits av IAF som 
stöd under pandemin.  

Förbundet har också från Wilko Vriesman, General Secretary IAF, mottagit ett GAISF (Global 
Association of International Sports Federations mermbership certificate för IAF 

Mr Tani går i pension den 31 mars 2021 och lämnar sitt mångåriga uppdrag som chef för 
International Department of Aikido World Headquarters. Irina Gaspar, Media Officer för IAF 
skickade en förfrågan till förbundet om ett bidrag till en videohälsning som skall presentas som 
avtackning. Magnus, i samråd med Graderingskommittén, tog hand om uppdraget. 

14. Ki no kenkyukai 

Med anledning av att Kenjiro Yoshigasaki-sensei, Doshu för Ki No Kenkyukai Association 
Internationale, hastigt avled i februari 2020 föredrog Lars om situationer för Ki Aikido i 
Sverige. Mycket är fortfarande oklart men det skall hållas ett möte den 24 april och Lars tror 
man kommer se en organisation som växer fram under sommaren och hösten. 
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Magnus Burman   Lars Hägglund 

 

 

 


