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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–11 

Tid och plats: lördag 23 oktober 2021 kl. 09:00-15.00, Hotel C  & 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 
Fredrik Schirén, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot (13:00-15:00) 

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 Fredrik till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2020–10 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog förbundets ekonomiska utfall tom september. 
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6. Sverigeläger 

Inbjudan att arrangera Sverigelägret 2022 skickades till alla förbundets medlemsklubbar 
och utlystes på förbundets hemsida och sociala medier 16 augusti. Det informerades 
om att förbundsstyrelsen önskade fatta beslut om vem som ska bli arrangör på 
styrelsemöte den 23 oktober och att det därför var lämpligt att skicka in sin ansökan 
senast två veckor innan dess, 9 oktober. Den 9 september inkom Ikigai Aikidoklubb 
med en ansökan om att arrangera lägret i den nybyggda Kämpetorpshallen i Älvsjö i 
Stockholm. Ingen annan ansökan inkom. Förbundsstyrelsen beslöt 

att Ikigai Aikidoklubb får i uppdrag att arrangera Sverigelägret 2022, 26–29/5. 

Förbundsstyrelsen vill förtydliga att Magnus Burman, ordförande för Svenska 
Aikidoförbundet, också är ordförande för Ikigai Aikidoklubb. 

Den 8 september meddelade Riksidrottsförbundet att Svenska Aikidoförbundet 
erhåller 230 000 kr i återstartsstöd. Av dessa skall 100 000 kr användas för att stödja 
genomförandet av Sverigelägret. Dels i syfte att skapa större tillgänglighet och 
möjlighet att deltaga för våra klubbars medlemmar med särskilt fokus på nya tränande 
och återvändande medlemmar samt ungdomar, 70 000 kr. Och dels för att säkra att 
rätt lokal kan säkras för ett större deltagarantal, 30 000 kr. 

Förbudstyrelsen beslöt 

att dessa 30 000 kr skall överföras till arrangerande klubb att föra in som en intäkt 
i sin budget. Detta utöver den ersättning med 2 000 kr/dag för lägret som förbundet 
garanterar arrangören. 

7. IAF General Assembly 

Magnus föredrog om utfallet av generalförsamlingen, förbundets deltagande samt den 
motionen förbundet la fram om at IAF Directing Committee skall skriva en 
verksamhetsplan som stödjer budgeten, bilaga. 

Motionen antogs av IAF General Assembly. 

Förbundsstyrelsen diskuterade om det skall förberedas en proposition till årsmötet om 
den ökade medlemsavgiften till IAF. Frågan bordlades fram till svar erhållits från IAF på 
motionen. Svar skall komma senast tre månader efter General Assembly, 13 januari 
2022.  

8. IAF Gender Working Group 

Magnus föredrog den rapport som inkommit från Cecilia Ralfe. 

9. IAF Youth Working Group 

Svenska Aikidoförbundet har från IAF Youth Working group fått en förfrågan om vår 
möjlighet att arrangera IAF Youth seminar juli 2022. Utifrån den korta ledtiden, att 
lägret ligger mitt i semestertider och vårt redan planerade arrangemang med 
Sverigelägret finner inte styrelsen det realistiskt att stå som arrangör och leverera ett 
läger med hög kvalitet till rimlig kostnad.  
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Förbundsstyrelsen beslöt  

att inte ansökan om att arrangera IAF Youth seminar juli 2022. 

Pia Moberg, styrelsens representant i IAF Youth Working Group, har per mail 14 
oktober inkommit med ett äskande om kostnadstäckning av hennes deltagande på ett 
eventuellt IAF ungdomsläger i sommar i Holland, samt möjligheterna för finansiering av 
en delegation unga tränande.  

Förbundsstyrelsen beslöt  

att finansiera deltagande för Pia Moberg, resa, boende och deltagaravgift. 

att Fredrik på styrelsens uppdrag skall ta fram underlag för beslut om 
subventionering, alternativt avgiftsbefriade ett antal unga deltagare, 13–18 år, att följa 
med. 

10. Barn & Ungdom 

Fredrik föredrog om förberedelserna för det digitala ”Barn och ungdomsläger” lördag 
6 november. 

11. Inkludering 

Ett eventuellt dialogmöte om SB&K:s projekt "50/50 på riktigt” diskuterads. 
Förbundsstyrelsen beslöt 

att tacka nej till den offert som Sara Wiggberg har inkommit med då styrelsen 
ansåg att det föreslagna arbetet inte kändes prisvärd och inte skulle tillföra mera än det 
förbundets klubbar redan fått erbjudande om från SB&K. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av årsstämman lördag 23 mars 2019 att erbjuda en 
kurs för klubbledare kring jämställdhet. Igenom den rapport och det material som nu 
finns tillgängligt för förbundets klubbar inom ramarna för SB&K:s projekt "50/50 på 
riktigt” anser förbundsstyrelsen uppdraget som besvarat. 

Heidi föredrog om en digital workshop om inkludering som RF-SISU Västernorrland 
och Budo & Kampsportsförbundet Nedre Norr höll 3 oktober. 

Ett eventuellt dialogmöte om inkluderande arbete med HBTQ frågor diskuterads. 

12. Utvärdering utbildning Aikikai 2021 

Magnus föredrog. 

13. Aikikai Graderingskommitté 

Magnus föredrog återkoppling från kommittén efter deras sammanträde förra helg. 

14. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Daniel föredrog om pågående marknadsföringskampanj. Till dags datum har förbundet 
köpt annonsering på Facebook och Instagram för 35 200 kr av en budget på 100 000 
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kr. Annonserna har nått ut till 336 615 personer och fått 11 301 länkklick. Den 
genomsnittliga kostnaden per länkklick är för tillfället på 3,11kr. 

Statistik visar att män är betydligt mer intresserade av våra annonser än kvinnor. 
Av männen klickar cirka 1 av 30 på annonsen och vår länk. 
Av kvinnorna klickar cirka 1 av 50 på annonsen och vår länk. 
I gruppen unga, ålder 13-17år, är skillnaden mellan kön mindre tydlig. 

Våra fina videor är de medier som presterar bäst. Delvis för att algoritmen i Facebook 
premierar videor framför bilder (och live videor framför förinspelade videor). 

Arbetsgruppen har som ambition att genomföra en digital workshop om 
marknadsföring och sociala medier när annonskampanjen är avslutat. Det skall också 
ges möjlighet till tips och vägledning när det gäller digital marknadsföring på sociala 
medier. Lämplig tidpunkt kan vara i början av januari.  

15. Administration 

Helga presenterade den Aktivitetskalender (årshjul) som hon på styrelsen uppdrag har 
skapat. 

16. Svensk Aikido 60 år 

Arbetsgruppen berättade om förberedelserna för firandet. 

17. Information från Valberedningen 

Styrelsen gick igenom information från Valberedningen om hur arbete inför 
årsstämman är planerat. 

18. Mötet avslutas  
 
 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Fredrik Schirén 
 


