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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–1 

 
Tid och plats: söndag 9 januari 2022 kl. 09:00-10.30, Zoom digital plattform 
 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Daniel Larsson, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Jenny Lagerqvist, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 

Andungerad: Emil Frank, ledamot 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 Barbro till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2021–12 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog utfall tom november. 

IAF Annual Affiliation Fee kommer faktureras med USD 1200, samma som förra år. Förra året 
gavs en pandemirelaterad rabatt på 30%. 
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6. Idrottsmedel projektstöd RF 

Magnus föredrog status för ansökningar, beviljade medel och ansökningar som har avslagits.  

Ny ansökan är möjlig för Återstartsstöd, deadline 21 januari. En arbetsgrupp bestående av 
Jenny, Fredrik och Magnus skriver en ansökan med fokus på barn och ungdomar.  

7. Ki No Kenkyukai Association International  

Lars föredrog om beskedet att organisationen Ki No Kenkyukai upplöses 2021-12-31 och att 
alla anslutna klubbar därför frigörs från organisationen. En diskussion om hur detta påverkar 
Ki-klubbar i Sverige har inletts. 

8. IAF Gender Working Group 

Cecilia Ralfe har skickat vidare en fråga Sverige fick på ett möte med arbetsgruppen om vi kan 
bjuda in till  ett internationellt endagsläger för kvinnor och män, flickor och pojkar med enbart 
kvinnliga instruktörer 2022. Det konstaterades att denna typ av verksamhet behöver en 
engagerad klubb eller en eldsjäl och att det kan göras en utlysning. Styrelsen beslöt 

att  hänskjuta beslutet till nästa styrelse som väljs i mars, samt  
att  Magnus skriver ett officiellt svar till IAF Gender WG. 

9. Barn & Ungdom 

Fredrik redogjorde för det uppdrag han och Lars fick förra sammanträde. Att ta fram en enkät 
för att bättre förstå varför klubbar inte anmälde sig till det digitala barn- och ungdomslägret 
och vad som kan göras för att bättre uppslutningen i framtiden. Frågorna är inte klara, men 
styrelsen konstaterad att enkäten skall skickas ut, under januari, såsom beslutat vid förra 
sammanträdet. 

Fredrik föredrog det beslutsunderlag han förberett som avser subventionering, alternativt 
avgiftsbefriande för ett antal unga deltagare, 13–18 år, på IAF Youth Camp i Nederländerna 
22–24 juli. Frågan bordlades och hänsköts till ett fristående arbetsmöte där beslut 
protokollförs per capsulam. 

Fredrik föredrog den beslutspunkt han förberett där han efterlyser mer barn- och 
ungdomsmaterial från klubbarna i förbundets mediabank. Frågan bordlades efter diskussion om 
krav på kvalité hos denna typ av material. Efterfrågan kan bemötas med produktion av nytt 
material i regi av förbundet, något som kan adresseras i den nya ansökan som är möjlig för 
Återstartsstöd, se punkt 6 detta protokoll.  

Fredrik föredrog den beslutspunkt han förberett där han vill att Svenska Aikidoförbundet 
skapar förutsättningar för ett ungdomsråd. Många frågor väcktes kring detta förslag och 
förfrågan bordlades på grund av tidsbrist. 

10. Kommunikation, PR och Sociala Medier 

Under hösten har förbundet genomfört en marknadsföringskampanj på Facebook och 
Instagram med en budget på 80 000 kr vilket disponerades 1 500 kr per dag med avslut sista 
november. Detta är den största kampanjen som gjorts i förbundets regi. 

Resultat: 
Exponeringar: 1,89 miljoner 
Personer som nåtts (Räckvidd): 562 084 
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Länkklick: 21 660 
Genomsnittlig visningstid för videoannonser: 3 sek 

Plattform: 
Facebook: Exponering: 1,1 miljoner, Räckvidd ca 392 000, resultat (klick) 18 581. 
(spenderat belopp: 69 000 kr) 
Instagram: Exponeringar: 710 000, Räckvidd 174 000, resultat (klick) 3000. 
(spenderat belopp: 11 100kr) 

Facebook: Räckvidd 392 000, kostnad 69 000. 5,6 visningar per krona. 
Instagram: Räckvidd 174 000, kostnad 11 000. 15 visningar per krona. 

Demografi och analys: 
Totalt visades annonserna för 1 437 288 män och 427 482 kvinnor varav 423 419 män och 130 
470 kvinnor kan anses ha sett våra annonser. Detta gav ett resultat där 18 272 män och 3 133 
kvinnor klickade på våran annons till en kostnad av 3,66kr per man och 3,91kr per kvinna. 

13–17 är de som hade absolut flest visningar (exponeringar), och var samtidigt de som klickade 
absolut minst på vår annons. Den stora diskrepansen mellan exponeringar och resultat på 
Instagram är troligtvis sammanhängande med det mönster vi ser på resultatet för denna 
åldersgrupp. De har sannolikt bara swipat förbi oss i Instagramflödet för att materialet inte var 
tillräckligt intressant. 

Det var många positiva kommentarer och väldigt få negativa kommentarer på plattformarna. 
Den vanligaste frågan var vart närmaste dojo befinner sig. Det var väldigt uppskattat av 
förbundet att aikidokas runt om i landet hjälpte till och svarade på frågor, det gav en väldigt 
god stämning i kommentarsfältet. 

Avslutningsvis berättade Daniel om den digitala workshopen om marknadsföring och sociala 
medier som hölls i förbundets regi 4 januari. 

11. Svensk Aikido 60 år 

Arbetsgruppen berättar om firandet.  Datum och plats för de kommande intervjuerna är: 

25/1 KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb 

Medverkande: Cecilia Ralfe-Stelander, Cenneth Sparby, Roland Hultberg och Bertil 
Andersson. 

31/1 Stockholm Aikikai  

Medverkande: Urban Aldenklint, Jan Eriksson och Peter Spangfort. 

12. Sverigelägret 

Magnus föredrog om det pågående arbete med genomförandet av lägret. Magnus presenterade 
också ett förslag om hur de medel som beviljats av RF i syfte att, som det formulerats i 
ansökan, 

”…för att stödja klubbar och individuella medlemmar, nya som återvändande, med utgifter för 
resa samt kunna sätta en lägeravgift som är så låg som bara är möjligt. Detta är extra viktigt 
med tanke på de många ungdomar vi önskar attrahera och som normalt har svårare att 
bekosta en sådan aktivitet. Kostnad 70 000 kr.” 

kan användas för att särskilt locka och stötta ungdomar att delta på Sverigelägret 
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Frågan bordlades på grund av tidsbrist och hänsköts till ett fristående arbetsmöte där beslut 
protokollförs per capsulam. 

13. Årsmöte 2022 

Förbundets ordinarie årsstämma kommer som de sista två åren genomföras digitalt i regi av 
SB&K, lördag 12 mars kl.10-12. Tidplan för publiceringar och arbete med årsmötets dokument 
diskuteras. Verksamhetsberättelsen är klar och kommer lämnas in till SB&K under kommande 
vecka för gemensam publicering med alla andra UF. 

14. Mötet avslutas 
 

 
Vid protokollet   
 
 
………………………………………  
Helga Une    
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Magnus Burman  Barbro Cartwright 


