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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–7 

 
Tid och plats: söndag 23 maj 2021 kl. 09:00-11.00, Zoom digital plattform 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Daniel Larsson, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Heidi Christensen, ledamot 
 
Adjungerad: Anna Spangfort, ledamot i valberedningen 

Stefan Jansson, Trupptränaren för Nationella Uppvisningstruppen 
(under punkten 11) 

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 Barbro till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–6 gicks igenom och lades till handlingarna. 
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5. Ekonomi 

Barbro föredrog det ackumulerade resultatet tom april. Vidare berättade hon om sitt 
uppdrag om att försöka påverka RF Ekonomi till en bättre hantering av UF:s bokföring. 
Styrelsen hade inget att anmärka och tackar som vanligt Barbro för detta sisyfosarbete. 

6. Revision 

Magnus informerade styrelsen att han vill bjuda in förbundets revisorer till ett möte. 
Syftet skall vara att avstämma förväntningar mellan styrelse och revisorer så att arbete 
kring revisionsberättelsen skall bli så smidigt som möjligt. Alla intresserade i styrelsen 
är välkomna att deltaga, men kanske viktigast är att Magnus, Barbro, Henrik och Helga 
deltar. Anna från Valberedningen bad om ordet och sa att hon gärna vill vara med. 

7. Nya klubbar 

Medlemsansökan har inkommit till SB&K från föreningen Norsholms Idrottsförening. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna ansökan från föreningen Norsholms Idrottsförening om medlemskap 
i Svenska Aikidoförbundet. 
 
Medlemsansökan har inkommit till SB&K från föreningen Sigtuna Budoklubb. 
Förbundsstyrelsen beslutade 
att godkänna ansökan från föreningen Sigtuna Budoklubb om medlemskap i 
Svenska Aikidoförbundet. 
 
Helga kommer på uppdrag av styrelsen skicka bekräftelse av besluten till SB&K kansli 
samt skicka förbundets välkomstbrev till klubbarna. 
 
Henrik kommer fortsätta sitt eminenta arbeta med intervjuserien "Nya klubbar mitt i 
pandemin": 
6 november 2020 publicerades intervju med Västerhaninge Kaizen Aikidoklubb 
15 december 2020 publicerades intervju med Hammarby Aikidoklubb 
22 maj 2021 publicerades intervju med Alnö Aikidoklubb 
 
Henrik kommer nu att kontakta Norsholms Idrottsförening och Sigtuna Budoklubb. 

8. Covid-19 och Dialogmöten med förbundets klubbar 

Magnus, Henrik och Lars gav styrelsen en rapport från det digitala dialogmötet #6 som 
hölls den 10 maj. Temat denna gång var hur klubbarnas verksamhet ser ut idag och hur 
man tänker sig återstarta sin ”ordinarie” verksamhet. Flera klubbar hade initiativ i gång 
som syftade till att vidmakthålla klubbgemenskapen, antingen genom zoom-träffar, 
digitala seminarier och klasser. 
 
En fråga som diskuterades var också ”vaccinpass” för att kunna starta träning med de 
som blivit vaccinerade. Det konstaterades att så länge det inte kommit nya ändringar i 
restriktioner eller rekommendationer så är det inte aktuellt och efter sommaren 
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bedömdes det vara lite överspelat då alla som vill borde fått erbjudande om 
vaccination. 
 
Mötet föreslog att styrelsen ordnar ett nytt dialogmöte inför terminsstarten där vi 
bjuder in representant från SB&Ks medicinska kommitté. Datum för detta möte sattes 
till 10 augusti. 

9. Barn & Ungdom, verksamhet & träning nationellt 

Fredrik och Lars föredrog om det pågående arbete med ett förslag till hemsidan med 
nya rubriker för barn/ungdom och placering/hierarki av dessa. De ser även möjligheten 
att skapa nya sökfunktioner på ”hitta klubb” (med barnträning) och ”hitta läger” där 
barn/ungdomar är välkomna. 
 

På förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–1 diskuterades förslag om nytt 
innehåll på hemsidan för inspiration om träning för och med barn och ungdomar. 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 all svensk aikido eller att det framgår 
tydligt att det är inspirationsmaterial utifrån hur vissa klubbar genomför sin barn- och 
ungdomsträning. Fredrik har sedan sammanträde 2020–17 på uppdrag av styrelsen 
uppgiften att se över dom texter som finnes på hemsidan om barnanpassningar. Han 
har kvar uppdraget men det kommer ingå i det arbetet som arbetsgruppen skall 
genomföra. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att bilda en arbetsgrupp för detta arbete bestående av Fredrik, Henrik, Lars, Daniel 
och Magnus. Fredrik är sammankallande i arbetsgruppen. 

En utlysning bland förbundets medlemsklubbar gjordes 21 maj för att få in 
intresseanmälningar för klubbar som skulle kunna vara intresserade av att stå som 
arrangör för Nationellt Ungdomsläger 2021, någon gång under årets andra halva. 

10. Jämställdhet & Inkludering 

Jenny föredrog om det jämställdhetsarbetet som pågår i regi av SB&K. Styrelsen 
diskuterade hur bäst anpassa detta arbete till förbundets egna planer för verksamhet 
inom området. Workshop ”En jämställd och inkluderande Aikido” som skulle 
genomföras 20 mars 2020 har ännu inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 
Mycket har ändrats under tiden och Jenny skall kontakta Sara Wiggberg för att se hur 
förbundets projekt bäst kan sammanstråla med SB&K:s planerade verksamhet. Målet är 
att verksamheterna skall komplettera varandra, inte upprepa varandra. 

  



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–7    Sida 4 av 6 

11. Evenemang 

Helga och Stefan Jansson presenterade ett förslag till ny policy för uppvisningstruppen 
och bakgrunden till denna. Styrelsen uppskattade förslaget och ett färdigt dokument 
skall produceras för beslut nästa sammanträde. 

12. Arbetsgrupp svensk Aikido 60 år 

Henrik, Magnus, Jenny, Daniel och Lars har bildat arbetsgrupp för firande av Svensk 
Aikido 60 år. En utlysning bland förbundets medlemsklubbar för ytterligare deltagare i 
arbetsgrupp utanför styrelsen gjordes 3 maj. Det finns konsensus inom styrelsen att en 
lämplig tidpunkt för firande är under hösten. 

13. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Jenny föredrog om arbetet inom arbetsgruppen för Kommunikation och PR & sociala 
medier. En Digital Kick-Off planeras inför terminsstarten, datum för denna sattes till 
den 3 augusti. 

14. Utbildning Aikikai 

Nästa tillfälle för Fukushidoin/Shidoinutbildning inom Aikikai är satt till 18–19/9 i 
samarbete med Sundsvall Meiseikai. Magnus skall som styrelsen utbildningsansvarig göra 
en utlysning och tillsammans med Henrik förbereda på hemsidan för anmälningar. 
 
Styrelsen diskuterade frågan om arvodering av de personer som på uppdrag av 
styrelsen håller i utbildningen. Arvodering har varit norm för denna utbildning men på 
grund av förbundets krympande ekonomi har frågan blivit aktuell. Magnus bad styrelsen 
om uppdraget att bereda frågan innan styrelsen tar ställning. Han fick uppdraget och 
frågan bordlades till nästa sammanträde. 

15. Arbetsgrupp Aikidoprofiler 

Henrik, Magnus & Jenny föredrog om det pågående arbetet med projektet 
Aikidoprofiler. 

16. SB&K & RF 

SB&K:s kansli 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. En utlysning bland förbundets 
medlemsklubbar gjordes 21 maj för att få fram kandidater som utövar aikido. 
 
Helga föredrog om etableringsprojektet Wareware. Efter diskussioner i arbetsgruppen 
stod det klart att projektet inte kan genomföras enligt den uppdaterade projektplanen 
som beviljades av RF i december 2020. Ett mail med ytterligare en uppdatering 
skickades av Helga till RF 12 maj. Svar kom från RF 19 maj att utifrån beskrivningen av 
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situationen borde RF kunna ge ett positivt svar på den uppdaterade planen och 
budgeten. 
 
RF meddelande vidare att information getts till SF om att beviljade projekt under 
2020–2021 ges möjlighet att utöka genomförandet till att inkludera år 2022, då utifrån 
att beviljade medel kvarstår. Styrelsen noterad at denna information inte kommit den 
till del från SF. Denna information påverkar också Idrottsmedel projektstöd SF – 
Internationellt utvecklingsarbete samt Internationellt representation, då verksamhet 
inom områden borde vara möjlig att genomföra under 2022. Magnus har fortsatt 
ansvaret för denna verksamhet. 

17. Aikikai, Hombu dojo/IAF & EAF 

Magnus föredrog från den arbetsgrupp han ingår i tillsammans med Henrik och Helga 
för genomförande av IAF General Assembly 2021 som kommer gå av stapeln 13:de 
oktober 2021, i ett digitalt format. Arbetsgruppen deltog den 17 maj på det första pre-
meeting, som avhandlade förslag till ”New Members Fee Structure”. Förslaget till ny 
struktur som presenterades kommer att innebära en procentuell kraftig ökning av 
avgiften för Svenska Aikidoförbundet. Styrelsen konstaterade att i det fall förslaget går 
igenom bör detta bli en fråga för ett årsmöte att ta ställning till. 
 
Det har kommit ett mail från Wilko Vriesman som presenterar IAF:s ambition att alla 
IAF anslutna dojos i välden skall finnas sökbara i Google Maps på IAF: hemsida. Helga 
och Henrik fick uppgiften att undersöka hur förbundet eventuellt skulle kunna bemöta 
denna förfrågan. Förbundets klubbregister administreras av SB&K och ett för 
förbundet arbetskrävande manuellt arbete med uppläggning och framför allt 
uppdatering är inte önskvärd. 
 
Fredrik beskrev utvecklingen av Erasmus+ projektet SkillAi+. Hans utvärdering är att 
fokus har gått från verksamhet ute i skolor, till en mer intern utbildning. Man försöker 
även fortsätta arbeta med webplattform som Fredrik tycker är överflödig då vi har 
IdrottOnline. Fredriks förslag är att förbundet inte längre skall ingå i SkillAi+. Fredrik 
ombads att skicka relevant information till styrelsen per mail och beslut i ärendet 
bordlades till nästa sammanträde. 
 
Magnus, Henrik och Fredrik skall mötas och gå igenom vem som får mail från EAF, och 
hur styrelsen fördelar ansvaret med att följa upp. 

18. Kommande sammanträden 

Nästa publicerade sammanträde är ett fysiskt möte lördag 3 juli. Detta ändrades till att 
bli ett digital söndag 4 juli då pandemin fortsätter att sätta stopp för resor och fysiska 
möten. 
 
Förbundet har även sedan tidigare publicerat digitalt sammanträde söndag 29 augusti 
som kommer genomföras som planerat. 
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Helga föredrog följande förslag till vidare: 
 
v.38  söndag 26 september, kl. 9-11, video 
v.42  lördag 23 oktober, kl. 9-16, fysiskt ort TBD 
v.47  söndag 28 november, kl. 9-11, video 
v.1  söndag 9 januari, kl. 9-11, video 
v.8  lördag 26 februari, kl. 9-16, fysiskt ort TBD 
 
Beslut bordlades till nästa sammanträde. 

 
 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Barbro Cartwright 
 
 
 


