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PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–2 

Tid och plats: lördag 26 februari 2022 kl. 09:00-16.00, Hotel Eggers Göteborg,  
hybrid Zoom digital plattform 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Henrik Agertz, vice ordförande (via digital länk) 
Barbro Cartwright, kassör 
Daniel Larsson, ledamot (via digital länk) 
Fredrik Schirén, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Heidi Christensen, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Jenny Lagerqvist, ledamot 

Andungerad: Anna Spangfort, ordförande valberedningen (via digital länk) 
Christian Jacobsson, Ikigai Aikidoklubb, under punkten 10 (via digital länk) 

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 Heidi till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Valberedningen 

Anna presenterade valberedningens förslag till styrelse nästa verksamhetsår. Underlaget 
publiceras på förbundets hemsida tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. 

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–1 lades till handlingarna. 
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6. Medlemsansökan 

13 juli inkom en medlemsansökan till SB&K från föreningen Minnano Aikidoklubb, Distrikt: 
Stockholm/Gotland. Förbundsstyrelsen kommunicerade via mail och beslöt 15 juli 
att godkänna medlemsansökan till SB&K från Minnano Aikidoklubb. Beslutet protokollförs 

per capsulam. 

8 februari inkom en medlemsansökan till SB&K från föreningen Arctic Aikido Club, Distrikt: 
Övre norr. Förbundsstyrelsen kommunicerade via mail och beslöt 9 februari 
att godkänna medlemsansökan till SB&K från föreningen Arctic Aikido Club. Beslutet 

protokollförs per capsulam. 

Helga har skickat förbundets välkomstbrev till klubbarna och Henrik har kontaktat klubbarna 
för deltagande i intervjuserien om nystartade klubbar.  

Henrik föredrog status för intervjuserien. 12 februari publicerades en intervju med 
aikidosektionen i Sigtuna Aikidoklubb och 18 februari Minnano Aikidoklubb. Aikidosektionen i 
Norsholms Idrottsförening har avböjde intervju sedan klubben egentligen inte är ny, ansökan 
till RF var en teknikalitet. Intervjuserien är alltså i fas och inget är utestående. Nästa klubb på 
tur är Arctic Aikido Club. 

7. Ekonomi 

Barbro föredrog utfall tom december, alltså för hela 2021. Året avslutas med ett större 
överskott än det som planerades i den justerade budgeten (publicerad med protokoll från 
sammanträde 2021–10). Orsaken till överskottet är planerad verksamhet som inte kunnat 
genomföras på grund av pandemin. Pengarna finns kvar i förbundet och styrelsen presenterar 
på årsmötet ett förslag till budget för 2022 med ett minusresultat finansierat av överskottet 
ackumulerat i 2021. 

Brister i kommunikationen med RF Ekonomi och brister i hur RF Ekonomi hanterar bokföring 
för SB&K:s underförbund, däribland Svenska Aikidoförbundet, fortsätter att skapa stor 
arbetsbörda för Barbro. Den observanta läsare av förbundets protokoll vet att detta är en 
situation som har pågått länge och som är ett återkommande bekymmer. Förbundsstyrelsen 
ser det också som ett demokratiskt problem att detta i praktiken kräver att underförbund har 
kassörer som är utbildande i redovisning och bokföring för att kunna utöva sitt uppdrag. Det 
är inte rimligt inom ideell idrott i Sverige, även på förbundsnivå. Arbetet med påtryckning för 
förbättring av transparens kring hanteringen av förbundets ekonomi fortsätter nästa 
verksamhetsår. 

På sammanträde 2021–7 diskuterades arvodering inom ramarna för förbundets verksamhet i 
allmänhet och arvodering av personer i Graderingskommittén Aikikai för arbete med 
Fukushidoin/Shidoin utbildningen i synnerhet. Åsikten i styrelsen är att arvodering inte skall 
förekomma i allmänhet men kan förekomma i separata projekt eller verksamhet som har en 
budget i balans. Det är viktigt att beslut inte tas som försämrar förbundets möjlighet till bästa 
möjliga verksamhet men faktum kvarstår att Svenska Aikidoförbundets verksamhet i allmänhet 
skall bedrivas utan arvodering. Ett arbete med en ny struktur för förbundets budgetering har 
inletts för bättre transparens. Styrelsen hänskjuter till nästa verksamhetsår och styrelse att 
utarbeta en policy kring arvodering. 

8. Idrottsmedel projektstöd RF 

Magnus föredrog status för ansökningar och bidrag beviljade i pandemiperioden 2019–2023. 
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Totalt har ansökningar från förbundsstyrelsen beviljats med bidrag för 1,044,000 kr under 
perioden 2019–2023: 

Ansökningsår    Bidrag  Egna medel  

2019 Idrottsmedel projektstöd SF – Etablering Wareware 360 000 kr 40 000 kr 

2019 
Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt 
utvecklingsarbete. Arbeta för ett mer demokratiskt EAF 60 000 kr 10 000 kr 

2019 
Idrottsmedel projektstöd SF – Internationellt 
representation 

Svensk representation inom 
internationella aikidoorganisationer 60 000 kr 10 000 kr 

2020 
Idrottsmedel projektstöd SF  - Ansökan 
internationella positioner 2021 Internationella positioner  30 000 kr  

2021 Idrottsmedel projektstöd SF  - Återstartsstöd Marknadsföringsinsats 50 000 kr 80 000 kr 

2021 samma ansökan  Instruktör i klubben 80 000 kr  

2021 samma ansökan  Sverigelägret  100 000 kr 25 000 kr 

2021 
Idrottsmedel projektstöd SF  - Internationell 
representation Person 

Styrelseledamot till Ki No Kenkyukai 
Association Internationale 25 000 kr  

2022 Idrottsmedel projektstöd SF – Återstartsstöd #2   279 000 kr 30 000 kr 

   1 044 000 kr 195 000 kr 

Merparten av de aktiviteter som ansökningarna avser har fått skjutas på framtiden på grund av 
coronapandemin. Detta innebär att aktiviteter och verksamhet för 1,031,500 kr planeras för 
verksamhetsåret 2022. Värt att notera är att intäkter från medlemsavgifter förväntas bli 
213,300 kr. 

På sammanträde 2021–10 bildade Henrik, Helga och Magnus en arbetsgrupp för att 
detaljplanera aktiviteter som skall genomföras inom projektet ”Återstartsstöd” som förbundet 
beviljades 8 september 2021 med budget på 230,000 kr. Status för detta projekt är: 

● Den marknadsföringsinsats som beskrivs i ansökan består av 80,000 kr i egen satsning från 
förbundet och 50,000 kr bidrag. Den egen satsningen genomfördes under 2021 och 
kvarvarande 50,000 kr kommer användas i 2022 års verksamhet. 

● De aktiviteter riktade mot Sverigelägret och som beskrivs i ansökan består av 30,000 kr i 
bidrag för att säkra en bra lokal. Dessa medel överfördes till arrangerande klubb Ikigai i 2022 
års verksamhet. 70,000 kr i bidrag för ytterligare satsning kring lägret används i 2022 års 
verksamhet. Av dessa har det tagits belsut om aktiviteter med 42,000 kr i budget. Resterande 
28,000 kr disponeras fortfarande av förbundet. Den egna satsningen på 25,000 kr är den 
förlusttäckning som reserveras enligt förbundets policy kring genomförande av Sverigelägret. 
Av dessa 25,000 kr överförs 8,000 kr till arrangerande klubb i stöd enligt förbundets policy. 

● Den återstartsaktivitet som avser ”gästande instruktör i klubbarna” och som beskrivs i 
ansökan består av 80,000 i bidrag att används i 2022 års verksamhet. En utlysning till 
klubbarna om att söka detta bidrag skickades ut 13 februari. 

9. Årsmöte 2022 

Magnus presenterade förslag till verksamhetsplan 2022. Förbundsstyrelsen beslöt 
att anta den föreslagna verksamhetsplanen. 

Magnus presenterade förslag till budget 2022. Förbundsstyrelsen beslöt 
att anta den föreslagna budgeten. 

Årsmötet är 12 mars och enligt förbundets stadgar skall årsmöteshandlingarna publiceras på 
förbundets hemsida senat 14 dagar föra stämman. Alla handlingar, förutom 
förvaltningsberättelse och resultatställen publiceras i tid. Korrekta ekonomiska handlingar har 
inte tillsänts styrelsen i tid för publikation. Därför kommer förvaltningsberättelse och 
resultatställen för 2021 att publiceras så snart dessa kommit förbundsstyrelsen till handa. 
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Förbundsstyrelsen beslöt 
att föreslå årsstämman att inte ändra årsavgiften utan att ha kvar den på 79 kr. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att föreslå årsstämman att fastställa inga extra avgifter tas ut för innevarande verksamhetsår. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att föreslå årsstämman att fastställa att inga arvoden utgår till förbundsstyrelsen. 

Fredrik redogjorde kort för en diskussionspunkt han förberett kring till synes felaktig 
rapportering av medlemsantal i verksamhetsberättelsen. Fredrik skall på styrelsens uppdrag ta 
fram ett underlag styrelsen kan föredra på årsmöte så att stämman kan besluta om att justera 
medlemsantalen i verksamhetsberättelsen. 

I verksamhetsberättelsen står det att den ansvarig för inkludering i styrelsen har arbetat med 
att sammanställa länkar till de sidor som man kan ha som stöd och diskussionsmaterial i 
klubben, och att dessa skall publiceras på förbundets hemsida. Detta har ännu inte gjorts men 
Heidi har uppdraget att detta sker innan årsmötet 12 mars.  

Henrik föredrog arbete med den preliminär röstlängden och planering för kontakt med klubbar 
som inte registrerat eller betalat i tid. Det är upp till årsmötet att godkänna rösträtt för den 
eller de klubbar som inte uppfyllt stadgarnas villkor om betalning i tid för att få rösträtt. Det 
finns inget stöd för detta i förbundets stadga men det har inte hindrat tidigare stämmor att 
godkänna rösträtt för närvarande klubbar som betalat, men gjort det för sent. Det är alltså ett 
brukligt förfarande för Svenska Aikidoförbundet. 

10. Sverigelägret 

Söndag 23 januari hade styrelsen ett arbetsmöte på Zoom. En fulltalig styrelse deltog. 

Den 8 september meddelades att Svenska Aikidoförbundet erhåller 230,000 kr i återstartsstöd 
från Riksidrottsförbundet. Av beviljat återstartsstöd söktes 100,000 kr till Sverigelägret varav 
30,000 kr för lokal vilket redan är beslutat om. Mötet avsåg del av återstående 70,000 kr. 

Inför detta möte hade Magnus i sin roll som ordförande i den arrangerade klubben, Ikigai 
Aikidoklubb, inkommit med ett förslag hur del av det ekonomiska stödet från RF skulle kunna 
användas: 

“Öka antalet unga deltagare på Sverigelägret 2022 
Vad: För deltagande ungdomar 13–25 år, ca 40 styck erbjuda 
gemensamt boende inklusive frukost utan kostnad 
kringaktiviteter varje dag/kväll utan/reducerad kostnad 
lägermiddag, reducerad kostnad. Budget: 42,000 kr” 

Magnus överlät klubban till Henrik då han också är ordförande på Ikigai Aikidoklubb som 
arrangerar lägret. Jenny avstod också från sin röst då hon är del av klubbledningen i Ikigai. 
Resten av styrelsens 7 röster biföll förslaget och förbundsstyrelsen beslöt 
att bifalla de föreslagna aktiviteterna, samt 
att bifalla den föreslagna budgeten på 42,000 kr, som överförs till arrangerande klubb att föra 

in som en intäkt i sin budget. Resterande 28,000 kr disponeras fortfarande av förbundet. 

Beslutet protokollförs per capsulam. 

I sin roll som ordförande i arrangerande klubb, Ikigai, inkom Magnus 9 februari med ett förslag 
till en lägerbudget i balans. Förbundet har tidigare tagit beslut om att delar av bidrag från 
Riksidrottsförbundet skall delfinansiera lägrets verksamhet. Som det finns beskrivet i ansökan 
till RF resulterar detta i en bra hall och en låg avgift för tränande. Vidare skall det bidra till 
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ytterligare verksamhet som förhoppningsvis främjar stort deltagande, allt detta tidigare 
protokollfört. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att bifalla den budget som Ikigai Aikidoklubb inkommit med. Beslut togs per mail 12 februari 

och protokollförs per capsulam. 

22 februari inkom Magnus i sin roll som ordförande i den arrangerade klubben, Ikigai 
Aikidoklubb, med ett förslag hur återstående medel från återstartstödet kan användas att 
finansiera resa till lägret. Förbundsstyrelsen beslöt 
att bifalla den projektplan som Ikigai Aikidoklubb inkommit med och finansiera detta med 

återstående 28,000 kr från Återstarsstödet. I första hand skall Ikigai ge uppdraget till tre 
klubbar som skall inkomma med offerter och beskrivningar på hur dessa resor skall se ut 
och vem som skall resa. Baserat på dessa underlag kan styrelsen ta beslut om eventuell 
ytterligare finansiering. 

Christian Jacobsson representerande den arrangerade klubben Ikigai och presenterade de  
inbjudna instruktörerna. Förbundsstyrelsen beslöt 
att bifalla den instruktörslista som Ikigai Aikidoklubb inkommit med samt att ge klubben ett 

medskick att vid vakanser fylla på med kvinnliga instruktörer då könsbalansen just nu inte 
helt uppfyller kraven i förbundets policy för lägret. 

11. Ki No Kenkyukai Association International 

Henrik & Lars informerad att hänvisningar och länkningar till, den nu upplösta internationella 
organisationen, Ki No Kenkyukai på hemsidan är borttagna. 

På förbundets sammanträde 2022–1 fick Lars uppdraget att sammanställa en redovisning av Ki-
Aikido klubbar i Sverige, samt att förbereda ett utskick som informerar att Ki No Kenkyukai 
upplösts. Lars föredrog sitt arbete. Magnus och Henrik hjälper Lars med texten och utskicket 
görs skyndsamt. Totalt finns det idag ett tiotal klubbar med ungefär 200 medlemmar som 
tillhörde Ki No Kenkyukai. Det är viktigt att klubbarna vet att stöd finns hos Svenska 
Aikidoförbundet och att deras status som medlemma av RF, SF, SDF och UF inom svensk 
idrott inte påverkas av att Ki No Kenkyukai nu upphört. 

Västerås Ki-Aikido har utvecklat en instruktionsbok för barnträningen inom Ki-Aikidon, med 
stöd av bidrag fram RF-SISU Västermanland. Enköping Ki-Aikido har påbörjat ett samarbete 
med RF-SISU Uppland så att boken kan tryckas i större skala för att kunna användas som 
studiematerial inom RF-SISU och även säljas. RF-SISU önskar någon form av erkännande av 
Svenska Aikidoförbundet för att kunna ta sig tryckningen av boken. 

Förbundsstyrelsen är positiv till att bidra med det stöd som behövs men efter Lars dragning på 
mötet idag är det fortfarande oklart vilket stöd klubben behöver och vilket typ av erkännande 
RF-SISU önskar. Lars fortsätter att utreda frågan och återkommer till styrelsen vid behov.  

12. International Aikido Federation, Aikikai 

Förbundet har fått en inbjudan att nominera utövare på World Games 2022, i Birmingham, 
USA. Förbundsstyrelsen beslöt 
att inte nominera och inte finansiera någon svensk aikidoka till World Games 2022. 

På förbundets sammanträde 2021–9 diskuterades frågan om en framtida kraftig ökning av IAF 
Medlemsavgifter och Magnus fick uppdraget att behandla frågan. I protokoll från sammanträde 
2021–11 står följande: 
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”IAF General Assembly 

Magnus föredrog om utfallet av generalförsamlingen, förbundets deltagande samt den motionen 
förbundet la fram om att 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.” 

18 januari inkom IAF genom Dorin Marchiș, General Secretary, med "IAF general action plan of 
the DC" och "Annual budget". 

Det är högst oklart om det som inkommit från IAF hjälper Svenska Aikidoförbundet att 
förklara och försvara den fastställda dubbleringen av medlemsavgiften. Fakturan för “the IAF 
Annual Affiliation Fee 2022” inkom till styrelsen 14 februari 2022. Ökningen träder i kraft 2023 
och den fakturan borde rimligen inkomma i februari 2023, alltså innan årsmötet 2023. Styrelsen 
hänskjuter till kommande styrelse att utreda frågan, inklusive vad det skulle betyda om avgiften 
inte godkänns och årsmötet beslutar att medlemskap i IAF skall avslutas. 

Det diskuterades vidare att det förmodligen kan bli så att fakturan för “the IAF Annual 
Affiliation Fee 2023”, om den inkommer i februari 2022, inte kan betalas innan årsmötet i mars 
2023. Det föreslogs också att IAF bokföring, som huserar på Aikido Hombu Dojo och som 
skickar ut fakturan för IAF medlemsavgift, redan i början av verksamhetsåret borde varnas av 
den nya styrelsen att detta kan hända. Allt detta i hopp om att detta resulterar i bättre 
underlag för beslut om avgiften.  

På förbundets sammanträde 2021–11 fick Magnus ansvaret att fundera över en möjlig strategi 
för kandidat till IAF styrelse. Detta är ett långsiktigt arbete och det är otydligt om nästa IAF 
General Assembly är 2024 eller 2026. Arbetet är ej startat och det hänskjuts till kommande 
styrelse att besluta om man skall initiera. Detta skall därför inte nämnas i verksamhetsplanen. 

Magnus har på styrelsens uppdrag skickat ett brev till Cecilia Ralfe att vidarebefordra till IAF 
Gender WG. I brevet tackar förbundet nej till erbjudandet om att arrangera ett internationellt 
läger med endast kvinnliga instruktörer i Sverige under 2022, allt enligt beslut på sammanträde 
2022–1. Beslutet hänvisar dels till Sverigelägret men även klubbarnas fokus på att främst få 
igång den ordinarie verksamheten. 

13. Inkludering 

På förbundsstyrelsens sammanträde 2021–10 fick Jenny uppdraget att sätta agenda och datum 
för ett dialogmöte om SB&K:s projekt "50/50 på riktigt”. Vidare att se till att en kategorisida 
skapas på hemsidan för allt relevant material. På samma sammanträde fick Heidi uppdraget att 
sätta agenda och datum för ett dialogmöte om inkluderande arbete med HBTQ frågor. Samt se 
till att en kategorisida skapas på hemsidan för allt relevant material. 

På förbundsstyrelsens sammanträde 2021–10 bordlades frågan om eventuella dialogmöte om 
arbete med inkludering av HBTQ personer och jämställdhet mellan könen. 

Jenny och Heidi kommer se till att kategorisida skapas för respektive område inom inkludering 
innan dom lämnar styrelsen. Frågan om eventuellt dialogmöte stängs, men kan givetvis väckas 
igen av en ny styrelse. 
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14. Barn & Ungdom 

Söndag 23 januari hade styrelsen ett arbetsmöte på Zoom. En fulltalig styrelse deltog. 

Styrelsen mottog 14 oktober 2021 ett mejl från Pia Moberg, styrelsens representant i IAF 
Youth Working Group. Mejlet informerade om IAF:s ungdomsläger i Nederländerna 
sommaren 2022. Vidare innehöll det ett äskande om kostnadstäckning för hennes deltaganden 
och en fråga om eventuell finansiering av en delegation av ungdomar. På styrelsens 
sammanträde 2021–11, 23 oktober, beslöt en enig förbundsstyrelse att finansiera deltagande 
för Pia Moberg, resa, boende och deltagaravgift. Vidare att Fredrik på styrelsens uppdrag skulle 
ta fram underlag för beslut om subventionering, alternativt avgiftsbefriade ett antal unga 
deltagare, 13–18 år gamla, att följa med. Frågan behandlades på sammanträde 2021–12, 28 
november, men bordlades på grund av bristande underlag. Fredrik fick igen uppdraget att ta 
fram underlag för beslut. På sammanträde 2022–1, 9 januari, bordlades frågan igen och 
hänsköts till ett fristående arbetsmöte där beslut protokollförs per capsulam. 
Förbundsstyrelsen beslöt där 
att i 2022 års budget lägga in en post på 25,000 för en finansiering av resa för 4 ungdomar till 

IAF ungdomsläger i Nederländerna sommaren 2022. 

Fredrik skall på uppdrag av styrelsen skyndsamt ta fram underlag for kriterier for deltagande 
och utlysning som styrelsen skall godkänna innan sagt utlysning görs. 

På förbundsstyrelsens sammanträde 2021–6 fick Fredrik och Lars uppdraget att förbereda ett 
förslag till nya rubriker för barn/ungdom och placering/hierarki av dessa på hemsidan. På 
samma sammanträde fick Henrik i uppgift att kollar om han kan göra ändringarna för 
barn/ungdom på hemsidan eller om det måste lägga ut på webbyrån. Status från Henrik i detta 
ärende är att det finns lösningar med och utan byråns inblandning. Vi har dock inget pris på vad 
byrån skulle ta, då detta samkörs med övergripande service av hemsidans kodbas om möjligt. 

På förbundsstyrelsens sammanträde 2021–7 bildades en arbetsgrupp med Fredrik som 
sammankallande. Arbetsgruppen fick i uppdrag att se över innehållet  på hemsidan för 
inspiration om träning för och med barn och ungdomar. Gruppen skulle arbeta fram förslag till 
ändringar att föreslå styrelsen. 

Fredrik föredrog förslag till ny hierarki och hur det befintliga innehållet på hemsidan skulle 
kunna omorganiseras enligt den. Styrelsen gillade förslaget till ny struktur med det bedömdes 
att det ger lite mening att implementera detta om nytt innehåll inte producerats först. Arbetet 
fortsätter i det nya verksamhetsåret i regi av en ny styrelse. 

Fredrik redogjorde för den enkät utskickat till klubbar 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. 

Inför sammanträde 2022–1 efterlyste Fredrik mer barn- och ungdomsmaterial från klubbarna i 
förbundets mediabank och presenterade en beslutspunkt som bordlades på grund av tidsbrist. 
Fredrik menar nu att frågan mer än väl är besvarat i det beviljade projektet Återstarsstöd#2 
och som beviljades med bidrag på 279,000 kr och en egen satsning på 30 000 kr, en total 
satsning på 309 000 kr under 2022. 

Inför sammanträde 2022–1 introducerade Fredrik en ambition om att Svenska Aikidoförbundet 
skapar förutsättningarna för ett ungdomsråd och presenterade en beslutspunkt. Styrelsen gillar 
konceptet men det är en mycket stor fråga som kräver ordentlig handläggning, inte minst av 
respekt för dom ungdomar som eventuellt engageras i detta. Styrelsen hänskjuter till nästa 
verksamhetsår och styrelse att utreda frågan. 
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15. Svensk Aikido 60 år 

Firande är nu avslutad. Henrik som representant för arbetsgruppen redovisade verksamheten 
som gick av stapeln som planerat. 

16. Strategi för förbundet 

Magnus redogjorde för det uppdrag han fick på förbundsstyrelsens sammanträde 2021–11, 
ansvaret för förbundets pågående strategiarbete. Det initiala arbetet har resulterat i många bra 
tankar och inspel som dock ej ännu konkretiserat i termer av policy eller avsiktsförklaring. 
Detta arbete kommer att pausas och lämnas till nästa styrelse att ta vidare. Arbetet omtalas i 
verksamhetsplanen for 2022. 

17. Aikidoprofiler 

Hikari Aikidoklubb inkom till årsstämman 2018 med en motion om dokumentation av svensk 
aikidons historia samt om utförande och upphandling av detta. Förbundsstyrelsen svarade att 
man är positiv till initiativ för dokumentation från klubbarna men motsätter sig arvode. Viss 
kostnadsersättning kan utgå efter överenskommelse. Stämman beslutade att avslå motionen. 

Som ett vidare svar på motionen presenterade förbundsstyrelsen i verksamhetsplanen 2018 
följande: 

"Dokumentationsprojekt 

Under 2018 kommer förbundet att initiera ett projekt för att etablera en process för att kontinuerlig 
dokumentera svensk aikido. Alla skilda inriktningar som finns inom svensk aikido ska representeras på 
lika villkor och med en rättvisande geografisk spridning. Kunskapen om vilka och vad som behöver 
förevigas finns hos våra medlemsklubbar och det är via dessa som processen skall fortlöpa. Förbundet 
samordnar, hjälper till med finansiering och publicerar. 

Tillvägagångssättet är att lokala resurser intervjuar personer som har haft betydelse för svensk aikido 
samt sammanställande av artiklar om platser, företeelser m.m. Förbundet ersätter för rimliga utlägg 
efter överenskommelse. 

Förbundet skall ta fram mallar och direktiv gällande minimikrav på innehåll och format. Förbundet 
äger rätt att fritt använda och redigera materialet.” 

Årsstämman 2018 fastställde denna verksamhetsplan med tillägget: "Förbundet skall upphandla 
dokumentation Historia - Aikido i Sverige." 

Årsstämman 2018 fastställde förbundets förlag för budget för år 2018 men en höjning av 
posten för hyllningsvägg från 35,000 till 60,000 kronor utan att justera några andra 
utgiftsposter. 

Projektet har senare omtalats i verksamhetsplanen för 2019, 2020 samt 2022. 

På sammanträde 2021–6 fick Henrik, Magnus och Jenny uppdraget att arbeta vidare med 
projektet Aikidoprofiler. Som ett resultat av arbete i denna arbetsgrupp föreslås nu att 
”Aikidoprofiler” flyttas från hemsida till Wikipedia. Deras konklusion är att Svenska 
Aikidoförbundet under många år har försökt hitta ett sätt att arbeta med 
förbundsstämmobeslutet att dokumentera svensk aikido som en digital hyllningsvägg. Efter att 
ha inlett projektet på hemsidan konstaterades att detta inte var en framkomlig väg. 
Arbetsgruppen har efter detta utarbetat en plan att fortsätta detta på Wikipedia vilket innebär 
en rad fördelar jämfört med att driva det helt under den egna förbundssidan: 

● Det är fritt att lägga upp aikidopersoner och redigera informationen för dessa. 
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● Förbundet kan ombesörja de som de anser vara i högst grad prioriterade, där planen är att 
inleda med de som varit med i panelsamtalen kring svensk aikidos 60-årsjubileum. 

● Projektet är lättare att hitta till, och har längre möjlighet till fortlevnad. 

Beslut har alltså i arbetsgruppen tagits att använda Wikipedia som plattform för projektet, 
något som förbundet anser ligger innanför ramarna för det uppdraget som gavs på 
förbundsstämman 2018. Förbundet lägger upp de aikidoprofiler som från förbundets perspektiv 
är relevanta, och uppmanar de som kan att fylla på utöver det vi skapar. Förbundet kommer ta 
fram riktlinjer för kategorin "Svenska aikidoutövare" som stöd för framtida införanden. 
Förbundet skickar ut ett nyhetsbrev till svensk aikido med denna uppmaning. Genom detta 
anser förbundsstyrelsen uppdraget som uppfyllt. 

18. Grafisk Profil 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att antaga ny grafisk profil som utarbetat av Jenny Lagerqvist. Den ersätter så fort som 

möjligt den gamla grafiska profilen publicerat på hemsidan och implementeras i förbundets 
arbete gradvis allteftersom den behövs. 

19. Marknadsföring 

2021 års ansökan om Idrottsmedel projektstöd SF – Återstartsstöd innehöll en 
marknadsföringssatsning på 80 000 kr i egen satsning och 50 000 kr i bidrag. 80 000 kr 
förbrukades under 2021. Förbundsstyrelsen beslöt 
att så snart som möjligt lansera en ny marknadsföringssatsning på Youtube med en budget på 

50,000 kr. 

Daniel skall på uppdrag av styrelsen sjösätta kampanjen så snart som möjligt.  

20. Hantering av hemsidan 

Henrik föredrog kort. Även om alla i styrelsen har möjlighet att logga in som administratör på 
hemsidan, och det är positivt om ledamöter önskar att engagera sig i detta arbete är det viktigt 
att enbart ledamöter med specific uppgifter gör dessa, och inte ledamot som inte fått dessa 
uppgifter. Om ledamot i annan roll som representant for t.ex. klubb har behov av assistans är 
det viktigt att ansvarig ledamot kontaktas. Det skall vara likt för alla klubbar. 

21. Digitala signaturer 

Svenska Aikidoförbundet har de sista åren använt Kivra för digital signering av protokoll. Nu 
har Kivra tagit bort denna gratistjänst. Helga har kontaktat SB&K kansli för att undersöka om 
dom har något tips om vad vi kan använda i stället eller om det finns något avtal som SB&K har 
som förbundet kan nyttja? Svar från kansliet var att dom använder Verified.eu på 
rekommendation från deras revisor, dock gäller det bara för en användare. Denna tjänst kostar 
i underkant av 2,000 kr per år. Gratisversioner av digitala signaturer finns det hur många som 
helst med detta känns inte som än väg framåt. Helga skall igen kontakt kansliet och fråga om 
dom med sin licens på Verified kan tillgodose även aikidoförbundets behov. Om färdigt pdf 
dokument och personnummer på de personer som justerar skickas kansliet borde det vara en 
enkel uppgift för dom att skicka protokoll för justering. Samtidigt kan dom på detta sätt få och 
framgent tillhandahålla Aikidoförbundets protokoll, något som varit rutin länge, men som 
hanterats med papperskopior.  
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22. Ansvarig utgivare 

Förbundets utgivningsbevis löper ut november 2023 och ny ansvarig utgivare måste utses. 
Ärende hänskjuts till nästa styrelse och verksamhetsår. 

23. Kommande möten 

Redan publicerade möten är: 
v.10 lördag 12 mars, kl. 10-12, ordinarie förbundsstämma 2022, digitalt möte 
v.10 lördag 12 mars, kl. 13-14, konstituerande möte, video 
v.12 söndag 27 mars, kl. 9-11, video 
v.18 söndag 24 april, kl. 9-11, video 

Följande möten vidare fastställdes: 
v.22 söndag 5 juni, kl. 9-11, video 
v.26 söndag 3 juli, kl. 9-11, video 
v.34 lördag 10 september, kl. 9-16, fysiskt ort TDB 

24. Mötet avslutas 

25. Vid protokollet   

 

 

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras     Justeras 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Magnus Burman    Heidi Christensen  


