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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2021–12 

 
Tid och plats: söndag 28 november 2021 kl. 09:00-11.00, Zoom digital plattform 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Henrik Agertz, vice ordförande 
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Daniel Larsson, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, sekreterare 
Fredrik Schirén, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot  

Frånvarande: Barbro Cartwright, kassör 
Andungerad: Anna Spangfort, Ordförande Valberedningen 

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 Lars till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–11 lades till handlingarna. 
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5. Ekonomi 

Magnus föredrog det ekonomiska utfallet tom oktober. 

Det drar ihop sig till avslut för verksamhetsåret och i och med det revision. Magnus 
har bjudit in förbundets revisorer till ett möte 14 december för att diskutera och 
stämma av förväntningar inför denna. Övriga bjudna till mötet är kassör, sekreterare, 
vice ordförande samt ordförande för valberedningen. 

6. Ki No Kenkyukai Association International  

Lars föredrog om sitt deltagande i den arbetsgrupp som skall ser över processen för 
hantering av de högre graderingarna inom Ki-Aikidon i Europa. 

7. IAF Gender Working Group 

Mötet besöktes av Cecilia Ralfe Stelander som rapporterade om uppdraget. Henrik 
skall assistera Cecilia med att få hennes IAF mailadress att fungera och att hon har 
tillgång till IAF Drive.   

8. Barn & Ungdom 

Styrelsen diskuterade det digitala Nationella barn- och ungdomsläger som ställdes in på 
grund av få anmälda klubbar. För att bättre förstå varför klubbar inte anmälde sig och 
vad som kan göras för att bättra uppslutningen i framtiden beslöt förbundsstyrelsen  

att ta fram en enkät med frågor och skicka ut det till förbundets medlemsklubbar.  

Fredrik och Lars fick uppdraget att formulera frågorna. Magnus skall vara tekniskt stöd 
för själva formuläret enkäten görs i. Enkäten skickas ut i januari och följs eventuellt upp 
av ett dialogmöte två veckor efter att det skickas ut.  

Beslutspunkten om eventuell subventionering, alternativt avgiftsbefriade ett antal unga 
deltagare, 13–18 år, att följa med Pia Moberg på IAF Youth Camp i Nederländerna 22–
24 juli bordlades på grund av bristande underlag. Fredrik fick igen uppdraget att at fram 
underlag för beslut. Antigen till nästa sammanträde eller tidigare, då med beslut som 
protokollförs per capsulam.  

9. Inkludering 

Frågan om eventuella dialogmöte om arbete med inkludering av HBTQ personer och 
jämställdhet mellan könen bordlades.  

10. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Daniel föredrog om pågående marknadsföringskampanj. Fullständig statistik skall 
sammanställas när kampanjen är över. Trafiken till hemsidan har ökat markant, från 
1000 besökare en normal månad till 12 000 i månaden under kampanjperioden.  

Det planeras en digital workshop om marknadsföring och sociala medier när 
annonskampanjen är avslutat, preliminärt datum 4 januari.  
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11. Svensk Aikido 60 år 

Henrik föredrog om dom kommande festligheterna med start den 5 december 

Då genomförs den första av tre planerade panelsamtal med några av våra mest långtida 
aikidokas. I dessa samtal kommer de guida oss genom dåtid, nutid och framtid. Vid det 
första samtalet deltar tre Shihans och tillika 7 dan Aikikai, Jan Nevelius, Stefan Stenudd 
& Ulf Evenås. Moderator är förbundets ordförande Magnus Burman. Samtalet görs på 
Enighet Aikidoklubb i Malmö och direktsänds på Svenska Aikidoförbundets YouTube-
kanal.  

Ytterligare jubileumsaktiviteter är planerade, bland annat möter vi ett antal ungdomar 
som intervjuats om sin aikidoträning och sina framtidstankar. Dessutom delar de korta 
filmer med en uppvisning. Ungdomarnas berättelser kommer att publiceras på 
förbundets hemsida och delas i alla våra kanaler i samband med 60-årsjubileets 
inledning. Inbjudan att delta i detta har tidigare gått ut till våra klubbar, men det lämnas 
öppet för klubbar att kontakta förbundet om det finns ungdomar värda att 
uppmärksammas på detta sätt. 

Under januari månad genomförs ytterligare två panelsamtal, på KFUK-KFUM Uppsala 
Aikido och Stockholm Aikikai.  

12. Strategi för förbundet  

Magnus föredrog och beslut togs om nytt datum för fortsatt arbete. 

13. Sverigelägret 2022 

Magnus föredrog om det pågående arbetet med arrangemanget.  

14. Kommande möten 

Styrelsens nästa sammanträde är digitalt söndag 9 januari, kl 9-11. Efter det följer et 
fysiskt heldagsmöte lördag 26 februari, kl 9-16, Förbundsstyrelsen beslöt  

att  detta möte skall hållas i Göteborg. 

Helga lämnade följande förslag på datum framöver: 

v.12 söndag 27 mars, kl 9-11, video 
v.18 söndag 24 april, kl 9-11, video 
v.22 söndag 5 juni, kl 9-11, video => alternativt söndag 22 maj  
v.26 söndag 3 juli, kl 9-11, video=> alternativt söndag 19 juni 
v.34 lördag 27 augusti, kl 9-16, fysiskt ort TDB 

Fastställande av datum bordlades till nästa sammanträde.  

Årsmöte diskuterades. Förbundet har inte ännu blivit kontaktat av SB&K om ett 
eventuellt digitalt årsmöte i deras regi, på samma sätt som 2020 och 2021.   

Deadline för att lämna in Verksamhetsberättelsen till SB&K för publicering tillsammans 
med alla SB&K:s Underförbind är i början av januari. Helga bad alla börja förbereda sin 
medverkan till dokumentet.  
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15. Mötet avslutas 
 

 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Lars Hägglund 


