
 

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se 

 

PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–9 

Tid och plats: söndag 29 augusti 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 
 
Adjungerade: Anna Spangfort, ledamot i valberedningen 

Pia Moberg, förbundets representant i IAF Youth WG (punkten 8) 
Stefan Jansson, Trupptränaren för Nationella Uppvisningstruppen (punkten 9) 

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 Henrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–8 lades till handlingarna. 
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5. Ekonomi 

Barbro föredrog det ackumulerade resultatet tom juli. Öronmärkta bidrag och större 
delar av årets budget skapar för tillfället ett överskott med ackumulerade pengar. 

Nu som halva verksamhetsåret är gått skall Barbro, Magnus och Helga mötas och 
diskutera om budgetposter skall flyttas eller ändras. Ett förslag kommer presenteras 
styrelsen nästa sammanträde. 

Förbundets medlemsantal har ökat något med nya inbetalningar och förbundet har just 
nu 3 043 inbetalade medlemsavgifter. Det uppmärksammades på mötet att många 
hängivna utövare betalar medlemsavgift i flera klubbar så det faktiska antalet utövare är 
med största sannolikhet lägre. 

6. Covid-19 

Magnus, Henrik och Lars föredrog om det genomförda dialogmötet 10 augusti. 
Dialogmötet gästades av Christian Engvall, ordförande för SB&K:s medicinska 
kommitté. Christian  berättade om nuläget med pandemin i Sverige och svarade på 
frågor. Mötet var välbesökt och arbetsgruppen uppfattade Christians medverkan som 
mycket uppskattat. 

Lars skriver en sammanfattning från mötet som publiceras som nyhet på förbundets 
hemsida, skickas som ut ett nyhetsbrev och delas på förbundets sociala medier. 

7. Utbildning Aikikai 

Magnus föredrog om höstens utbildningstillfälle Aikikai som går av stapeln under 
september månad. En inledande digital del utförs 9/9, följt av en praktisk del 18/9–19/9 
med Aikido Sundsvall Meiseikai som värd. Hela 25 personer är anmälda och Maria 
Ahlström från Graderingskommittén samt Magnus som förbundets utbildningsansvarig 
håller i utbildningen. 

8. IAF Youth Working Group 

Pia Moberg, förbundets representant tillika ordförande i IAF Youth Working Group, 
avlade en tvådelad rapport om sitt arbete. 

Första delen var en rapport från arbetsgruppen det senaste halvåret och det som 
planeras under hösten. Pia framförde också tankar och förslag om verksamhet i Sverige 
som utgår från detta arbete. 

Den första maj genomförde arbetsgruppen en digital live-streamad workshop. Totalt 
20 bidrag visades upp, varav 10 från Europa och 10 från Mellanamerika. 

Den 25 september är det dags igen för denna typ av event, denna gång med Åsa 
Bergström från Aikido Dojo Liljeholmen som Sveriges representant. Styrelsen beslöt 
att publicera eventet som nyhet på förbundets hemsida, skicka ut ett nyhetsbrev och 
dela på förbundets sociala medier. Fredrik följer upp på uppdrag av styrelsen. 

Andra delen handlade om möjligheten att arrangera IAF Youth seminar juli 2022.  
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Förbundsstyrelsen beslöt  

att  ha ett eget arbetsmöte om frågan för att bereda en beslutspunkt till nästa 
sammanträde. Fredrik och Helga samarbetar om uppgiften att kalla till mötet. 

9. Evenemang 

Helga och Stefan Jansson presenterade ett färdigt förslag till ny policy for 
Uppvisningstruppen. Förbundsstyrelsen beslöt 

att revidera förbundets policy för den Nationella Uppvisningstruppen enligt 
förslaget. Den nya policyn bifogas. 

10. Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplanen 2021 gicks igenom för att belysa om det finnes behov av beslut om 
ändringar av den planerade verksamheten. Förlag presenteras vid nästa sammanträde. 

11. Barn & Ungdom 

Den 21 maj gjordes en utlysning för att hitta en klubb som kunde vara intresserad av 
att genomföra ett nationellt barn och ungdomsläger under hösten 2021. Inga klubbar 
har ännu kontaktat styrelsen i frågan. 

Då pandemin inte är över diskuterade styrelsen lämpligheten i att samla barn och 
ungdomar fysiskt. Samtidigt är det bra att inom denna verksamhet knyta kontakter 
mellan klubbar, instruktörer och utövare. Förbundsstyrelsen beslöt 

att göra en ny utlysning för ett digitalt barn och ungdomsläger i Sverige enligt den 
model för digital workshop på live stream som nyttjas av IAF Youth WG. 

Fredrik och Lars har uppdraget att föreslå styrelsen hur ett sådant läger skulle kunna 
se ut och styrelsen är förberedd på att ta ett snabbt beslut per capsulam. 

12. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Jenny, Henrik och Daniel i arbetsgrupp för Kommunikation och PR & Sociala Medier 
arbetar vidare med lanseringen av en marknadsföringskampanj denna höst. 

I stället för den fristående digitala kick-offen som hade planerats till 3 augusti deltog 
arbetsgruppen på Dialogmötet 11 augusti där detta mötes andra del handlade om 
marknadsföring. Inför dialogmötet hade det på förbundets hemsida publicerats en 
lathund i hur man bäst kan arbeta med marknadsföring på sociala medier. Baserat på 
den feedback gruppen fick på mötet beslöt förbundsstyrelsen  

att utlysa en digital workshop om marknadsföring och sociala medier där 
arbetsgruppen också försöker dokumentera vilka behov som finns i klubbarna 
som förbudet kan arbeta med att stödja. 

Henrik gav styrelsen en uppdatering på allt arbete som läggs ned på att uppdatera 
hemsidan. Det arbetas på ständiga förbättringar av bild och text och hur innehållet är 
strukturerat och presenterat. 
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13. SB&K & RF 

Magnus föredrog om processen kring ansökning till RF om stöd. Möjlighet till 
underförbund att söka denna typ av medel ges en gång vartannat år. 

Fem ansökningar skrevs och skickades in av styrelsen den 15 augusti. 

§ Återstartsstöd 

§ Internationellt utvecklingsarbete, ”Good Goverenance” 

§ Internationell representation, Person 

§ Projektstöd – Verksamhetsinriktning,  
”Trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer” 

§ Projektstöd – Verksamhetsinriktning,  
”Nya former för demokrati och delaktighet” 

SB&K kansli meddelande förbundet 6 juli att dom skickat in ansökan om 
kompensationsstöd för alla underförbund för tappat antal medlemmar. Genom denna 
ansökan beviljades Aikidoförbundet 27 144 kronor. 

14. Aikikai, Hombu dojo/IAF & EAF 

Magnus föredrog om IAF Assembly som går av stapeln digitalt 13 oktober, 13.00-16.00 
JST. Det blir en morgonpigg delegation från förbundsstyrelsen som loggar in på mötet 
mellan 06.00 och 09.00 CEST.  

Helga fick i uppgift förra sammanträde att sammanställa ett förslag om hur 
representanter i IAF WG återrapporterar till styrelsen och hur styrelsen responderar. 
Förslaget presenterades men beslut bordläggas till nästa möte. 

15. Administration 

Helga presenterade nya rutiner kring förberedelse av sammanträden. 

16. Mötet avslutas 

 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman   Henrik Agertz  
 


