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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–10 

Tid och plats: söndag 26 september 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 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Lars Hägglund, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 

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 Daniel till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2020–9 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog förbundets ekonomiska utfall tom augusti. 
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6. Verksamhetsplan och Budget 2021 

På sammanträdet 2021–9 gick styrelsen igenom Verksamhetsplanen för 2021. Inför 
dagens möte hade förslag till texter som beskriver uppdaterad verksamhet 
presenterats. Förbundsstyrelsen beslöt 

att anta följande uppdateringar av 2021 års Verksamhetsplan: 

”Jämställdhet 
Förbundet reviderar verksamhetsplanen baserat på att SB&K:s projekt "50/50 på 
riktigt” slutfördes och resultatet lanserades i juni 2021. Planen är nu att hålla en digital 
workshop på samma sätt som ”Dialogmöten ”som blivit ett väl fungerande forum. 
Dragplåster för den digitala workshopen blir konsult Sara Wiggberg som ledde SB&K:s 
projekt. Hennes uppdrag blir att göra en presentation och genomgång av det 
genomförda projektet för förbundets klubbar. Sara skall berätta om resultatet och 
slutsatser av  SB&K:s projekt "50/50 på riktigt“ och slutligen vilka verktyg som finns att 
tillgå för att arbeta med detta i klubbarna. Det görs i detta sammanhang en egen 
kategorisida på förbundets hemsida där arbetet och materialet presenteras och var det 
länkas till materialet hos SB&K.” 

”Inkludering 
Under hösten 2021 kommer styrelsens inkluderingsansvarig att ta fram ett 
grundmaterial för klubbar att använda som stöd i att arbeta inkluderande och med 
HBTQ frågor som beräknas kunna komma ut till klubbarna under första delen av 2022. 
Styrelsen vill framför allt göra klubbarna uppmärksamma på dessa frågor genom en 
kompetenshöjande insats i ämnet i syfte att kunna arbeta proaktivt. Det görs i detta 
sammanhang en egen kategorisida på förbundets hemsida där arbetet och relevant 
materialet presenteras.” 

”Wareware, ett större VI inom svensk Aikido 
Svenska Aikidoförbundet erhöll 2019 stöd från RF för att genomföra 
projektet ”Wareware, ett större vi inom svensk Aikido”. Vi beviljades 360 000 kr för 
2020/2021 med egen medfinansiering från Svenska Aikidoförbundet om 20 000 per år, 
vilket gav en total budget för projektet på 400 000 kr över två år. Verksamhet uteblev 
på grund av pandemin och i december 2020 skickade vi in en uppdaterad projektplan 
och budget som blev godkänt. Medel som beviljades för 2020 flyttades till 2021. 
Pandemin fortsatte och i maj 2021 skickade en ny projektplan till RF som gillades. 
Förutom det positiva beskedet till projektet fick vi även information om att beviljade 
projekt under 2020–2021 ges möjlighet att utöka genomförandet till att inkludera år 
2022, då utifrån att beviljade medel kvarstår. 

I ett nötskal kan man säga att den nya projektplanen byter från ett "ovanifrån och ned" 
projekt till ett "underifrån och upp". Projektet kommer väga tungt i Wareware 
FORUM, där klubbrepresentanten träffas digitalt varje vecka i uppstartsfasen. I FORUM 
diskuteras och samlas all erfarenhet och lärdom från projektet. Förbundet projektleder 
FORUM för att säkerställa att klubbrepresentant får den hjälp dom behöver och att vi 
arbetar utifrån "Best Practice".” 
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I samma process presenterade en arbetsgrupp bestående av Barbro, Magnus och Helga 
ett förslag till uppdatering av verksamhetsårets budget. Förbundsstyrelsen beslöt 

att anta följande uppdateringar av 2021 års Budget: 

Intäkter 
Intäkter från Aikikai Fukushidoin/Shidoin kurs har ökat från estimerade 22 500 kr till 
26 400 kr. Detta gör att resultatet för verksamheten ökar från 12 500 kr till 16 400 kr, 
och posten ”Rörelseintäkter” ökar från 121 500 kr till 125 400 kr.  

Medlemsantalet har ökat något under året och intäkter från årsavgifter kr har ökat från 
233 682 till 240 397 kr. Vidare har förbundet beviljats 27 144 kr i kompensationsstöd 
från RF för tapp av antal medlemmar. Detta gör att posten ”Anslag” ökar från 233 682 
kr till 267 541 kr, alltså en ökning av medel, som förbundet kan göra verksamhet av, 
med 33 859 kr. Tack vare allt detta ökar posten ”Alla intäkter” från 355 182 kr till 392 
941 kr. 

Utgifter 
Utgifter under posten ”Administration” ligger kvar med sedan posten ”Anslag” ökar 
med 33 859 kr förbättras resultatet av posten med samma summa, en ändring från 214 
682 kr till 248 541 kr.  
Posten ”Styrelsen” reduceras med 10 000 kr, från 35 950 kr till 25 950 kr, på grund av 
mindre resor till styrelsemöten. 
Posten ”Ungdomssatsning” reduceras med 10 000 kr, från 10 000 kr till 0 kr, på grund 
av utebliven verksamhet. 
Posten ”Jämställdhet” reduceras med 15 000 kr, från 10 000 kr till 0 kr, på grund av 
utebliven verksamhet. 
Posten ”Evenemang” reduceras med 2 000 kr, från 2 000 kr till 0 kr, på grund av 
utebliven verksamhet. 
Posten ”Webbsida” ökas med 10 000 kr, från 5 000 kr till 15 000 kr, för att möjliggöra 
uppdateringar och förbättringar. 
Posten ”Uppvisningstrupp” ökas med 10 000 kr, från 15 000 kr till 25 000 kr, för att 
möjliggöra en samling för träning och strategi. 
Posten ”60-års jubileum” ökas med 10 000 kr, från 20 000 kr till 30 000 kr, för att 
möjliggöra mera material och verksamhet. 
Posten ”PR” ökas med 20 000 kr, från 80 000 kr till 100 000 kr, för att möjliggöra 
mera marknadsföring av Aikido i Sverige. 
På grund av allt detta ökar posten ”Alla kostnader” från 362 950 kr till 375 950 kr. 

Dom ökade intäkterna gör att även om utgifter nu budgeteras högre presenteras 
förbundet en justerad budget med ett förbättrat resultat, en ändring från minus 7 768 
kr till plus 16 991 kr. 

Den 8 september meddelades att Svenska Aikidoförbundet erhåller 230 000 kr i 
återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Detta är det första beskedet kring de fem 
ansökningar till RF/SB&K som styrelsen skrev och skickade in 15 augusti. 

Återstartsstödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets arbete den 
kommande tiden: 

• Marknadsföring, med större synlighet för Aikido utåt. 
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• Sverigelägret, med större tillgänglighet att deltaga samt ett bredare och större 
evenemang. 

• Nätverkande, med stöd riktat mot läger och nytt kontaktskapande i och för 
klubbarna. 

En arbetsgrupp bestående av Henrik, Helga och Magnus bildades för att detaljplanera 
verksamheten. 

7. IAF Working Group 

Helga har på uppdrag av styrelsen arbetat fram en policy för kommunikation mellan 
styrelsen och styrelsens representanter i de tematiska arbetsgrupper som organiseras 
av International Aikido Federation, IAF. Ett första utkast presenterades på 
sammanträde 2021–9 men bordlades på grund av tidsbrist. Återkoppling och 
justeringar gjordes av styrelsen per mail och 12 september beslöt förbundsstyrelsen 
per capsulam 

att anta policy för IAF Working Groups. Den nya policyn bifogas. 

Pia Moberg, förbundets representant i IAF Youth WG, tillika ordförande i samma WG 
gästade sammanträde 2021–9 och presenterad möjligheten att ansöka om att arrangera 
IAF Youth Seminar i juli 2022. Styrelsen hade ett arbetsmöte tisdag 21 september för 
att bereda frågan. Mötet kom överens om att Fredrik inom dom två kommande 
veckorna skulle arbeta för att få klarhet i de frågor som lyftes kring projektbeskrivning, 
arbetsgrupp, lokal och budget. När han inkommit med detta kan styrelsen träffas igen 
och beslut fattas om det skall skrivas en ansökan eller inte. 

8. IAF General Assembly 

Mötet har förberetts av pre-meetings som startade i maj och som avslutas sista veckan 
i september. Själva GA går av stapeln digitalt 13:de oktober från 1.00 till 4.00 pm JST. 
Delegationen per medlemsland är begränsad till tre personer och förbudet kommer 
vara representerad av Magnus, Henrik och Helga. 

9. Nationellt barn- och ungdomsläger 

Eftersom förbundsstyrelsen inte ännu tycker det är lämpligt att ha ett fysiskt läger har 
Fredrik och Lars på styrelsens uppdrag arbetat fram ett förslag till genomförande av ett 
digitalt nationellt barn- och ungdomsläger under höstlovet. Styrelsen hade ett 
arbetsmöte tisdag 21 september för att bereda förslaget. Inför dagens möte hade 
Fredrik också inkommit med en text som kan användas till utlysning av lägret och en 
lägeraffisch. Förbundsstyrelsen beslöt 

att utlysa och genomföra lägret enligt det förslag som presenterats. 
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10. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Arbetsgruppen bestående av Jenny, Daniel och Henrik hade inför dagens möte 
inkommit med förslag marknadsföringskampanj. Från och med måndag den 27/9 och 
fram till mitten av november skall Svenska Aikidoförbundet marknadsföra vår idrott på 
sociala medier såsom Facebook, Instagram och även Youtube. Förbundsstyrelsen 
beslöt 

att genomföra en marknadsföringskampanj enligt det förslag som presenterats. 
Den totala budgeten för kampanjen är 100 000 kr, var av 80 000 skall användas på 
Facebook/Instagram och 20 000 på Youtube. 

11. Hemsida 

Henrik har arbetat fram en ny version av "om aikido" på förbundets hemsida. Henrik 
presenterade sitt arbete på sammanträde 2021–9 och skickade efter mötet en testsida 
till styrelsen. Återkoppling och justeringar gjordes per mail och 2 september beslöt 
förbundsstyrelsen per capsulam 

att uppdatera förbundets hemsida med denna nya version av "om aikido". 

Henrik föredrog om hur klubblistan på hemsidan uppdateras. 

Henrik skall i nästa vecka ha ett möte med KAN, den byrå som mars 2019 levererade 
förbundets hemsida. Mötet gäller tekniskt underhåll och Henrik hoppas presentera en 
offert för detta innan nästa sammanträde. 

12. Svensk Aikido 60 år 

Arbetsgruppen berättar om planering kring det digitala firandet. Flera olika aktiviteter 
planeras. 

13. Utbildning 

Magnus avgav en kort rapport från Fukushidoin/Shidoinutbildningen 2021. Värd för 
utbildningen var Aikido Sundsvall Meiseikai, utbildare var Maria Ahlström-Mossberg 
från graderingskommittén med stöd av Magnus, 20 deltagare var på plats och 
preliminär statistik och kommentarer från utvärderingen av kursen vittnar om hög 
nöjdhet av både kurs och organisation. 

14. Administration 

Förbundsstyrelsen beslöt 

att  nästa sammanträde, lördag 23 oktober, blir ett fysiskt möte i Stockholm. 
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Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Daniel Larsson 
 


