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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–6 

 

Tid och plats: söndag 25 april 2021 kl. 09:00-11.00, Zoom digital plattform 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Heidi Christensen, ledamot 
Daniel Larsson, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Fredrik Schirén, ledamot 

Adjungerad: Emil Frank, 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 Jenny till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–5 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Årsmöteshandlingar 

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen är justerad enligt årsstämmans protokoll och 
publicerat på förbundets hemsida. 
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Barbro föredrog ett reviderat budgetförslag för 2021. Den nya budgeten står i relation till 
ändringar i verksamheten på grund av coronakrisen, samt den av årsstämman tillagda budgeten 
till ett firande av Svensk Aikido 60 år. 

Rörelseintäkterna är oförändrade från den budget som lades fram på årsmötet. Dessa intäkter 
är totalt 121 500 kr och kommer från Utbildning och Gradering Aikikai. Dessa intäkter 
balanseras mot utgifter från samma verksamhet på totalt 114 000 kr, något som ger ett positivt 
resultat för denna verksamhet på 7 500 kr. 

Förbundets enda andra intäkt är årsavgifterna från SB&K. Denna intäkt justeras ned från 237 
000 kr till 233 682 kr, baserat på 79 kr från 2 958 medlemmar. Förbundets intäkter och medel 
för verksamhet krymper alltså i takt med dom reducerade medlemsantalen.  

Resultatet av ovanstående blir att förbundets samlades intäkter reduceras från 358 500 kr till 
355 182 kr. Detta påverkar vidare resultatet för ”Administration” som reducerad från plus 218 
000 kr till plus 214 682 kr. 

Bidrag från RF, Idrottsmedel projektstöd, är inte med i budgeten under ”Intäkter” då dessa 
pengar är öronmärkta för den verksamheten bidrag är sökt för. Däremot finns förbundets 
motprestation med egna medel, som varit del av ansökningen, med i budgeten 
under ”Kostnader”. 

Utgifterna diskuterades och planerades om från den budget som publicerades innan 
årsstämman. Ändringar listas här under. Posteringar som inte nämns här ändras inte i nuläget, 
men kan komma att ändras om krisen fortsätter och hindrar nu planerad verksamhet. 
Eventuella framtida ändringar kommer protokollföras.  

Styrelse 
Pandemin fortsätter att göra det omöjligt för styrelsens att resa och träffas fysiskt. Kostnader 
för styrelsen reduceras från 45 950 kr till 35 950 kr. 

Ungdomssatsning 
Budgeten reduceras från 20 000 kr till 10 000 kr då det inte planeras för att bidrag till 
klubbverksamhet skall delas ut. 10 000 behålls i budgeten för de aktiviteter styrelsen hoppas 
kunna genomföra under året. 

Svensk Aikido, 60-års jubileum 
Som ålagts förbundet av årsstämman utökas budgeten med en post på 20 000 kr för ett 
nationellt firande. 

Resultatet av dessa ändringar blir att förbundets utgifter är desamma som i budget vid 
årsstämman, 362 950 kr, och resultatet av budgeten in sin helhet ändras från ett underskott på 
4 450 kr till ett underskott på 7 768 kr. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att anta ny budget med dom ändringar som beskrivits ovan. För fullständig budget, se 
bilaga. 

6. Ekonomi 

Barbro föredrog det ekonomiska utfallet tom mars. 

Barbro har fått information om antalet medlemmar och detta kommer att bokföras i april. 
Detta är samma antal som den antagna budgeten baserar sig på. Sedan den preliminära 
röstlängden publicerades har Helga arbetat med att kontakta klubbar som inte registrerats sina 
medlemmar eller inte betalat fakturan till SB&K. Nu kvarstår enbart 3 klubbar och Helga, med 
stöd av Lars, kommer kontakta dessa klubbar igen. Sena registreringar och betalningar var ett 
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stort ämne på SB&K:s årsmöte. Bland annat kommer det i framtiden vara lättare för SB&K 
styrelse att utesluta klubbar som inte gör rätt för sig. Andra UF har större problem med detta 
än vad Aikidoförbundet har, men en enad styrelse tycker att det är viktigt att förbundet 
fortsätter att informera om eventuella konsekvenser vid uteblivna rapporteringar. Det och att 
hjälpa sena klubbar på traven. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att göra ett utskick till förbundets medlemsklubbar om förbundets ekonomi. Detta utskick 
skall samtidigt redogöra för de bidrag förbundet har haft som sedvänja att bevilja samt att 
uppmana klubbarna att söka bidrag i sina lokala SB&K distrikt. 

7. Covid-19 

Lars föredrog om den sammanställning av restriktioner som han skickat styrelsen. 
Arbetsgruppen för information och stöd under pandemin skall träffas och arbeta vidare med 
materialet och hur detta kan spridas till klubbarna. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att nästa dialogmöte på den digitala plattformen Zoom blir måndag 10 maj, 19:30-21:00. 

8. Barn & Ungdom 

Lars föredrog om det arbetet som pågår för att göra barn- och ungdomsträning mer synlig på 
hemsidan. 

En enad styrelse menar att arbete med förberedelserna för genomförande av ett nationellt 
barn och ungdomsläger i 2021 skall fortsätta. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att göra en utlysning för att knyta till sig klubbar som kan vara intresserade av att stå som 
arrangör för lägret när restriktionerna lyfts och genomförande blir möjligt. 

9. Jämställdhet & Inkludering 

Den 5 maj, kl.18-19 presenterar SB&Ks jämställdhetsstrateg Sara Wiggberg rapporten 
”Jämställdhetskartläggning SB&K – är vi redan jämställda?”. Rapporten består av tre delar; 
statistik och representation, enkät och intervjuer samt kultur och normer som sammantaget 
ger en bild av hur jämställd verksamheten är idag. Kartläggningen är en del av 
jämställdhetssatsningen ”50/50. På riktigt”. Så många av styrelsen ledamöter som möjligt 
kommer delta på presentationen. 

Jenny är med i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten. Hon fortsätter med uppdraget. 

Magnus har varit i kontakt med Magnus Ledin på SB&K kansli om ”Kampsport & inkludering”, 
forskningsprojektet med Umeå Universitet som nämns i SB&K:s verksamhetsplan. En 
projektplan kommer utvecklas nu när man beviljats medel. Heidi jobbar vidare med att skapa 
kontaktytor mot SB&K för mera information om projektet, med syfte att skapa synergieffekter 
med förbundets egna arbete. 

10. Evenemang 

Helga har kontakt med Stefan Jansson om uppvisningstruppen för att får igång arbetet med ny 
policy for truppen, samt förslag till datum och upplägg för samling av truppen. 
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11. Svensk Aikido 60 år 

En arbetsgrupp bestående av Henrik, Magnus, Jenny, Daniel och Lars skall träffas och driva 
projektet vidare. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att göra en utlysning för att knyta till sig individer som vara intresserade av att vara med i 
arbetsgruppen, eller som har goda idéer eller förslag på hur ett sådant firande kan se ut. 

12. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Jenny, Henrik och Daniel föredrog om det pågående arbetet med strategi och vidare 
verksamhet inom kommunikation, PR och sociala medier. Utöver traditionell annonsering ser 
arbetsgruppen på möjligheterna för utökat intern kommunikation mellan klubbar och 
klubbledare.  

13. Utbildning Aikikai 

Magnus fördrog om årets utbildningstillfälle. Datum är tillsammans med värdklubben Sundsvall 
Meiseikai satt till 18–19 september. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att göra en utlysning med inbjudan till anmälan till utbildningen när datumet är bekräftat av 
alla inblandade, graderingskommitté och arrangör. 

14. Projekt ”Aikidoprofiler” 

Jenny, Henrik och Magnus föredrog om det pågående arbetet med strategi och vidare 
verksamhet inom projektet ”Aikidoprofiler”. 

15. SB&K & RF 

Magnus  har kontaktat SB&K kansli för besked kring de nomineringar till SB&K arbetsgrupper 
som styrelsen lämnade in förra året. Formering av grupperna pågår, samt arbete med 
att tydligare beskriva uppdragen, men inget tydligare besked har sedan kommit och Magnus tar 
kontakt igen med en påminnelse. 

Magnus  har kontaktat SB&K kansli om information från RF/SISU, SB&K och SB&K distrikt som 
skickas ut till klubbarna. UF missar viktig information som enbart skickas till medlemsklubbar 
och inte styrelser. Förslaget mottogs väl och tas vidare i organisationen men inget tydligare 
besked har sedan kommit och Magnus tar kontakt igen med en påminnelse. 

SB&K söker två idrottare att utse som ambassadörer 2021 för Svenska Spels satsning 
”Tillsammans för fler i rörelse”. Ambassadörerna ska kunna ställa upp på eventuella event som 
de anordnar och de ska tagga satsningen i sina sociala medier. SB&K erhåller medel för att 
arvodera ambassadörerna. Helga skall på styrelsen uppdrag kontakta SB&K för mera 
information och kommer sedan göra en utlysning bland förbundets klubbar för att hitta 
kandidater. Styrelsen diskuterade utmaningen med att satsningen är finansierad av spel. Det är 
viktigt att eventuella kandidater är medvetna om detta och inte ser några personliga hinder för 
att deltaga i sammanhang med spel som finansiär och avsändare. 

Helga föredrog om, Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering, Wareware. Arbetsgruppen har 
möte 3 maj. 
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Magnus föredrog om, Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt utvecklingsarbete & 
Internationellt representation. Pandemin fortsätter at göra det omöjligt att resa och Magnus 
ser bekymmer med att genomföra den tilltänkta verksamheten under 2021. Ett möjligt sätt att 
göra verksamhet i linje med projektbidragets ansökan, utan att resa, kan vara att göra en digital 
satsning vid IAF General Assembly 2021 som kommer genomföras i ett digitalt format. 

16. Aikikai 

Magnus föredrog om IAF General Assembly 2021 som kommer gå av stapeln 13:de oktober 
2021, i ett digitalt format. En arbetsgrupp bildades med Magnus, Henrik och Helga för att driva 
arbete vidare med en bra och tydlig representation från Sverige. 

17. Ki no kenkyukai 

Lars föredrog om arbete med att forma en ny organisation efter att Kenjiro Yoshigasaki-sensei, 
Doshu för Ki No Kenkyukai Association Internationale, hastigt avled i februari 2020. I veckan 
hölls ett stort internationellt möte, i digitalt format. 188 dojos från 24 länder deltog i ett 
konstruktivt möte. Alla förutsättningar verkar finnes för en stabil situation framöver för Ki no 
kenkyukai, internationellt och i Sverige. 
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