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PROTOKOLL 
Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Datum:  lördag 12 mars 2022 
Plats: Digitalt via Easymeet Online 
Tid: Kl. 10.00 -12.20 

1. Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Magnus Burman hälsade alla ombud välkomna och förklarade stämman 
öppnad. Magnus lämnade över till Leif Sunje att leda stämman fram till punkten om val av 
mötesordförande. 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman 

Röstlängden fastställdes först till 24 klubbar med sammanlagt 27 röster. 

Lunds Aikidoklubb genom ombud Moa Lindell, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb genom 
ombud Malin Ljungberg samt Hikari Aikidoklubb genom ombud Anders Fredén, alla på 
publikplats, bad årsstämman om rösträtt. Klubbarna hade betalat sina avgifter till SB&K och 
förbundsstämman godtog att justering kunde göras av röstlängden. 
 
Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden till 27 klubbar med 30 röster, bilaga 1. 

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst 

Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut 3 februari till föreningar med mejl samt annonserades 
på SB&Ks hemsida 3 februari. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Leif Sunje till stämmans ordförande. 

5. Val av sekreterare vid stämma 

Stämman beslutade 
att välja Helga Une till stämmans sekreterare. 

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt 
val av två rösträknare. 

Stämman beslutade 
att välja Milja Kanerva och Andreas Falk till justerare samt rösträknare. 
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Noterades att åhöraren Cecilia Ralfe-Stelander gav styrelsen ett medskick att under 
kommande verksamhetsår förbereda en stadgeändring som ändrar “justeringsmän“ till ett 
könsneutralt begrepp. 

7. Fastställande av föredragningslistan 

Stämman beslutade 
att fastställa föredragningslistan. 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Förbundsordförande Magnus Burman föredrog årets verksamhetsberättelse, bilaga 2. 

Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo genom sitt ombud Pia Moberg frågade varför projektet 
”Dokumentation av Svenska Aikidoprofiler” har flyttats till Wikipedia. Vidare om det är 
förbundsstyrelsen som bestämmer vad som läggs up, i vilken ordning och i vilken takt. 
Simrishamns Budoklubb genom sitt ombud Mats Asplund frågade hur materialet på Wikipedia 
kopplas till Svenska Aikidoförbundet. Magnus Burman och Henrik Agertz besvarade frågorna. 
Svenska Aikidoförbundet har under många år 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. En 
arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen 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. Förbundet lägger upp de aikidoprofiler som från förbundets perspektiv är 
relevanta, och uppmanar de som kan att fylla på utöver det förbundet 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. Inget 
yrkade inkom. 

Följande behov av korrigeringar uppmärksammandes: 

Under rubriken ”Förvaltning och utveckling – Ekonomi” finns ett summeringsfel. Det sökta 
beloppet för ”Demokratisk kunskapslyft inom Svensk Aikido” var 150 000 kr, inte 15 000 kr. 
Svenska Aikidoförbundet sökte projektmedel för totalt 692 000 kr, inte 562 000 kr. 

De 25 000 kr som förbundet tilldelades för internationellt arbete beviljades för ansökan 
”Styrelseledamot till Ki No Kenkyukai Association Internationale”. Förbundet väntar 
fortfarande på besked om beslut på ansökan ”Mot en ökad jämställdhet i det internationella 
arbetet”. 

Under rubriken ”Internationell gemenskap” finns ett stavfel och ett faktafel. Dorin Marchiș 
valdes till General Secretary och Kei Izawa till Vice Chairman för IAF Directing Committee. 

Under rubriken ”Förbundets klubbar och medlemmar” kommer ny, uppdaterad, nedbruten 
statistik att publiceras. 

Lars Hägglund kom med följande tillägg till graderingar inom Ki No Kenkyukai Association 
Internationale: 
Shoden: Mathias Drewsen, Enköping Ki-Aikido 
Shoden: Mikael Wallden, Eskilstuna Ki-Aikidoklubb 

 
Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med dessa justeringar. 
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9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Förbundsordförande Magnus Burman föredrog förvaltningsberättelsen, bilaga 3. 
 
Stämman beslutade 
att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

10. Revisorernas berättelse 

Kristina Isaksson föredrog revisorernas berättelse, bilaga 4. 

Revisionsberättelsen konstaterades framlagd och lades till handlingarna. 

Det noterades att Kristina Isaksson välkomnade kontakt med förbundets klubbar. 

Det noterades att förbundsordförande Magnus Burman ställde sig frågande till den 
rekommendation som revisorerna inkluderade i sin revisionsberättelse. Magnus Burman 
menade att den inte hör hemma i en revisionsberättelse utan snarare borde ha inkommit som 
en motion från en medlemsförening 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola Olsson och Lunds Aikidoklubb genom sitt 
ombud Moa Lindell yrkade på att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. Yrkande fick stöd från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb genom sitt ombud 
Malin Ljungberg och Ikigai Aikidoklubb genom sitt ombud Stefan Hallström. Det inkom inga 
motyrkande. 
 
Stämman beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) 

Inga propositioner förelåg. 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
förbundsstyrelsen 

Inga motioner förelåg. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Magnus Burman föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022, bilaga 5. 

Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell yrkade på att förbundsstyrelsen gör en 
översyn av stadgarna i linje med SB&K:s projekt Demokratiidrott avseende 
jämställdhetsaspekter i språket.  

Vidare yrkades att förbundsstyrelsen, tillsammans med valberedningen, arbetar fram ett 
förtydligande av valberedningens uppdrag. 

Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola Olsson ställde sig bakom yrkandet. 

Härefter följde en debatt om den rekommendation som revisorerna framförde under punkt 
10. Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell ställde sig positiv till den. Magnus 
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Burman bad om förtydligande om vilka styrande dokument som Kristina Isaksson menade vore 
föremål för justeringar. Kristina Isaksson menade att det kunde vara att hålla med en flerårig 
verksamhetsplan och en flerårig budget. Förbundsordförande Magnus Burman, Stockholms 
Aikidoklubb Iwama Ryu genom sitt ombud Mats Alexandersson, samt Ikigai Aikidoklubb genom 
sitt ombud Stefan Hallström påpekade de demokratiska problem som uppstår om stämman 
skulle fastställa planer och budget för verksamhet över flera år samtidigt som 
förbundsstyrelsen väljs för ett år åt gången. Åhöraren Cecilia Ralfe lyfte fram att man istället 
kan göra en strategisk plan som löper över 3–5 år. Malmö Budoklubb genom Per-Ola Olsson 
framhöll att förbundet ju ofta redan tänker strategiskt kring verksamhet och medel och att inga 
ändringar görs i verksamhetsplanen. Förbundsordförande Magnus Burman förtydligade att 
verksamheten noggrant dokumenteras i sammanträdesprotokollen. Mötesordförande Leif 
Sunje frågade Kristina Isaksson om revisorerna fann dokumentationen i protokollen tillräcklig. 
Kristina Isaksson bekräftade att dokumentationen var tillräckligt. Inga yrkanden inkom. 
 
Stämman beslutade 
att fastställa verksamhetsplanen, samt 
att bifalla yrkandet från Lunds Aikidoklubb och Malmö Budolubb och komplettera 

verksamhetsplanen med detta uppdrag. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

Förbundsstyrelsen föreslog 79 kr i oförändrad årsavgift för 2022. 
 
Stämman beslutade 
att fastställa förbundets avgift till 79 kr för år 2022. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga förslag om extra  avgifter förelåg. Stämman fastställde därmed att inga extra avgifter ska 
tas ut. 

17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 

Inga förslag om arvoden förelåg. Stämman fastställde därmed att inga arvoden ska utgå. 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Förbundsordförande Magnus Burman föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget, bilaga 6. 

Brandbergens Aikidoklubb genom sitt ombud Stefan Jansson visade uppskattning över att en 
ansenlig summa avsätts för marknadsföring av svensk aikido. 

På initiativ från Lunds Aikidoklubb genom sitt ombud Moa Lindell, med stöd av Malmö 
Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola Olsson föreslogs budgeten justeras så att intäkter för: 
- barndiplom: ökas till 10 000 kr  
- kyudiplom: ökas till 15 000 kr 
 
Stämman beslutade 
att fastställa budgeten med ovan nämnda justeringar rörande intäkter för diplom. 
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Förbundsordförande Magnus Burman kommenterade att förbundsstyrelsen hade planerat en 
budget för 2022 med ett underskott finansierat med ett överskott från 2021. Nu ändras det  
budgeterade resultatet från minus 30 850 kr till minus 6 850 kr. 

19. Val av ordförande i förbundet 

Anna Spangfort berättade om valberedningens arbete under året och föredrog valberedningens 
förslag 2022, bilaga 7. 
 
Stämman beslutade 
att välja Magnus Burman till förbundsordförande. 

20. Val av fyra till åtta ledamöter i förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade 
att fastställa antalet övriga ledamöter till åtta. 

Alla kandiderande ledamöter enligt valberedningens förslag presenterade sig, utom Hanna 
Bergström som inte kunde närvara. Hon presenterades av Anna Spangfort  
 
Stämman beslutade 
att välja Barbro Cartwright, Daniel Larsson, Fredrik Schirén, Hanna Bergström, Helga Une, 

Henrietta Florén, Henrik Agertz och Lars Hägglund till ledamöter i förbundsstyrelsen. 

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Den avgående valberedningen meddelade att de står till förfogande för omval – Anna Spangfort 
som ordförande i valberedningen och Moa Lindell och Emil Frank som övriga ledamöter. Alla 
tre presenterade sig. 

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb genom sitt ombud Malin Ljungberg och Föreningen Sedokan 
Aikido Dojo Växjö genom sitt ombud Whokko Schirén yrkade på omval av sittande 
valberedning. 
 
Stämman beslutade 
att välja Anna Spangfort till ordförande i valberedningen, samt 
att välja Moa Lindell och Emil Frank till övriga ledamöter i valberedningen. 

22. Val av två revisorer 

Valberedningens förslag var omval av revisorerna. Kristina Isaksson presenterade sig. Jöran 
Fagerlund var inte närvarande men presenterades av Anna Spangfort. 
 
Stämman beslutade 
att välja Kristina Isaksson och Jöran Fagerlund till revisorer i förbundet. 

  



 

Ordinarie förbundsstämma 2022-03-12     Sida 6 av 6 

23. Förbundsstämmans avslutande 

Förbundsordförande Magnus Burman tackade stämman för förtroendet att få fortsätta som 
ordförande i förbundet. Vidare tackade han mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande och 
mötessekreterare för en väl genomförd årsstämma.  

Jenny Lagerqvist och Heidi Christensen avtackades när de nu lämnar sina uppdrag i styrelsen. 
Hanna Bergström och Henrietta Florén önskades välkomna som ledamöter i 
förbundsstyrelsen.  

Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade förbundsstämman 
avslutad. 

 

 

 
          Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
          Helga Une, stämmans sekreterare Leif Sunje, stämmans ordförande 
 
 
          Justeras Justeras 
 
 
 
 
          Milja Kanerva, justerare Anderas Falk, justerare 

 


