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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–8 

 
Tid och plats: söndag 4 juli 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 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

 
Adjungerad: Moa Lindell, ledamot i valberedningen 

Stefan Jansson, Trupptränare för Nationella Uppvisningstruppen 
(under punkten 10) 

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 Heidi till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–7 gicks igenom och lades till handlingarna. 
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5. Ekonomi 

Barbro föredrog det ackumulerade resultatet tom maj. 

6. Covid-19 

Magnus, Henrik & Lars föredrog om läget och det planerade dialogmötet med 
förbundets medlemsklubbar 10 augusti. 

7. Barn & Ungdom 

Det gjordes en utlysning 21 maj bland förbundets medlemmar för att komma i kontakt 
med klubbar som kan tänka sig att arrangera ett nationellt barn och ungdomsläger 
under hösten 2021. Inga klubbar har ännu hört av sig. En förnyad utlysning kan bli 
aktuellt efter sommar och semestertider. 

8. Jämställdhet & Inkludering 

Heidi föredrog om det forskningsprojekt om inkludering som nämns i SB&K:s 
verksamhetsplan, ”Kampsport & inkludering” (forskningsprojektet med Umeå U). Heidi 
är nu i kontakt med Magnus Ledin på SB&K kansli och har fått ta del av projektplanen. 
Under juli till september månad kommer det pågå intervjuer och informationsinsamling 
med ett resultat senare i höst. 

Heidi berättade vidare om sitt arbete med att förbereda så att styrelsen kan arbeta 
proaktivt och vara stöd till klubbarna i HBTQ relaterade frågor. 

Jenny redovisade för SB&K projektet, ”50/50. På riktigt”, som nu avslutats. Jenny har 
vidarebefordrat till styrelsen den version av ”Handlingsplan Jämställdhet” som SB&K 
styrelsen har fått och läst. Utbildningskit, enkätmall och annat material ligger nu på 
SB&K:s hemsida. Styrelsen beslöt att till hösten skicka ut ett nyhetsbrev som lyfter 
detta projekt och hur klubbarna själva kan dra nytta av arbetet. 

9. Evenemang 

Helga och Stefan Jansson presenterade ett förslag till ny policy for truppen. Styrelsen 
hade synpunkter på vissa formuleringar och förslag som gör texten tydligare. Frågan 
bordlades till nästa styrelsemöte så Helga kan bearbeta synpunkterna och justera 
ordval.  

10. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Henrik, Jenny och Daniel i arbetsgrupp för Kommunikation och PR & sociala medier 
redogjorde för arbete och den digitala Kick-off inför terminsstarten som planeras till 3 
augusti.  

11. Utbildning 

Magnus föredrog om förberedelserna inför höstens utbildningstillfälle Aikikai. 
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12. SB&K & RF 

Inom SB&K drivs det under 2021 projektet ”Demokratidrott”, ett projekt som syftar 
till att se över och utveckla föreningsdemokratin och föreningsläran inom förbundet. 
Via en enkät riktad till SB&K:s underförbundsstyrelser och valberedningar har 
projektet fått in intresseanmälan från aikidoförbundet. Magnus föredrog om den 
förfrågan förbundet fått om att delta som pilotunderförbund inom projektet. En enig 
styrelse bestämde att tacka ja till erbjudande och Magnus kommer på styrelsens 
uppdrag meddela Astrid Hultin Svensk, Projektledare Demokratidrott, om beslutet. 

Helga informerade styrelsen om att den utlysning som gjordes 21 maj, för att hitta 
kandidater till ambassadörer 2021 för Svenska Spels satsning ”Tillsammans för fler i 
rörelse”, inte gav något resultat. Inga förslag till kandidater kom in och Helga har 
informerat SB&K kansli att det inte kommer några kandidater från svensk aikido. 

13. Aikikai, Hombu dojo/IAF & EAF 

Magnus föredrog från arbetsgruppen för förnyelseprocess bestående av honom och 
Henrik från styrelsen och Maria Mossberg Ahlström, Åsa Bergström och Leif Sunje 
från Graderingskommittén. Arbetet fortskrider enligt plan och gillas av styrelsen. 
Graderingskommittén planerar en fysisk träff till hösten för fortsatt arbete och är i 
kontakt med Barbro för att presentera aktivitetsbeskrivning med tillhörande äskande 
av budget för resor.  

Magnus föredrog om dom två sista ”pre-meetings” inför IAF General Assembly, som 
kommer hållas digitalt i 13 oktober. Magnus, Henrik och Helga, i arbetsgrupp för 
förberedande inför mötet, har sedan sista styrelsemöte deltaget på:   
”Pre-meeting for New Members”, 9onde juni och ”Pre-meeting for Statutes 
Revision” 17e juni. Av störst intresse är att IAF stadgar planeras ändras så att digitala 
möten inte längre är stagdevidriga.  

Jenny presenterade Cecilia Ralfe Stelander som kandidat till ny representant för 
förbundsstyrelsen i IAF Gender Balance Working Group. Detta är ett uppdrag som 
Jenny har just nu. Förbundsstyrelsen beslöt 
att utse Cecilia Ralfe Stelander till representant för Svenska Aikidoförbundet i IAF 

Gender Balance Working Group. 

Fredrik har sedan förra sammanträde skickat relevant information till styrelsen 
angående Erasmus+ projektet SkillAi+. Förbundsstyrelsen beslöt 
att avsluta förbundets engagemang i Erasmus+ projektet SkillAi+. 

EAF har haft en serverbrand och blivit av med alla foton som används på deras hemsida 
och sociala medier. Styrelsen har fått en förfrågan om den kan dela foton och det 
diskuterades hur detta eventuellt skulle göras med hänsyn till personerna på fotona 
och GDPR. Alla foton från Lillsved lördag 24 oktober 2020 är säkrade med ”model 
release“ men styrelsen tyckte ändå att särskilda hänsyn skall visas mot dom 
medverkanden. Fredrik skall på styrelsens uppdrag hänvisa EAF till förbundets 
mediabank. Om EAF hittar foton där som dom vill använda skall de individer som syns 
på fotot kontaktas för samtycke för spridnings i detta sammanhang. 
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Heidi Christensen  
 
 
 


