
 

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se 

 

PROTOKOLL 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–4 

Tid och plats: söndag 27 mars 2022 kl. 09:00-11.00, Zoom digital plattform 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör  
Fredrik Schirén, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Daniel Larsson, ledamot 
Hanna Bergström, ledamot 
Henrietta Florén, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Adjungerad: Emil Frank, ledamot i 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 Hanna till justerare för mötet.  

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställdes med ett tillägg då Helga ville föredra ett förslag om mera direkt kontakt 
mellan förbundsstyrelsen och klubbarna. Detta lades under punkten 12, övriga frågor. 

4. Arbetsordning i förbundsstyrelsen 

Magnus föredrog om styrelsens arbetsordning och pågående strategiarbete inom 
förbundsstyrelsen, med fokus på det uppdrag styrelsen har igenom stadgar och 
policydokument. 

Detta verksamhetsår kommer förbundsstyrelsen arbetssätt att förändras på så sätt att 
ledamöter arbetar i projekt och inte i särskilda ansvarsområden. Förbundet har detta 
verksamhetsår en lång rad projekt, både externfinansierade och egenpåtagna som beskrivs 
under punkten 7. Projektansvariga ledamöter skall göra tydliga tidsatta projektbeskrivningar 
och företrädesvis används styrelsens mall ”enbladare”. I projektbeskrivningarna skall framgå 
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vem som skall genomföra projektet, hur och när. Det skall också beskrivas hur 
projektuppfyllande görs och hur styrelsen vet (mäter) att syftet med projektet uppnåtts. Det 
skall finnas en koppling till budget med kostnader och intäkter och ett förslag till text antigen 
till verksamhetsplanen eller verksamhetsberättelsen, beroende på när projektet lanseras. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att för verksamhetsåret inte utse särskilt ansvariga för områdena ”PR & kommunikation”, 

”sociala medier, ”jämställdhet- och inkludering”, ”barn- och ungdom”. ”utbildning” samt 
”evenemang.  

Detta betyder inte att förbundsstyrelsen anser dessa områden som icke prioriterade. Däremot 
sker arbetet som beskrivits ovan i projektform.  

Styrelsen konstaterade att det uppdrag Pia Moberg har som förbundets representant i IAF 
Youth Working Group och Cecilia Ralfe-Stelander har som förbundets representant i IAF 
Gender Working Group löper vidare utan behov av att utse dom för det nya verksamhetsåret. 

Styrelsen konstaterade att det uppdrag Stefan Jansson har som ansvarig för den nationella 
uppvisningstruppen löper vidare utan behov av att utse honom för det nya verksamhetsåret. 
Enligt förbundets policy kommer hans uppdrag upphöra efter Sverigelägret 2022 då ny trupp, 
ny truppledare och ny trupptränaren skall utses för en period av två år. 

Henrik redogjorde för dom funktionsemailadresser som förbundet använder sig av. 

5. Förbundsstämman 

Styrelsen talade om årsmötet och justering av årsmöteshandlingar som ålades styrelsen av 
stämman. I enlighet med årsstämmans protokoll kommer: 

• Helga genomföra editoriella justeringarna i verksamhetsberättelsen. 

• Helga genomföra justeringarna i verksamhetsplanen. Det handlar om de två 
tilläggsyrkande som stämman biföll, en översyn av stadgarna i linje med SB&K:s projekt 
Demokratiidrott avseende jämställdhetsaspekter i språket samt att tillsammans med 
valberedningen arbeta fram ett förtydligande av valberedningens uppdrag. Det 
noterades att Helga för det sistnämna projektet föreslog en policy och inte en 
stadgeändring.  

• Magnus uppdatera budgeten avseende intäkter för barn- och kyudiplom. 
Det noterades att Barbro uppmärksammande styrelsen om att underskottet kommer att bli 
minus10 850 kr inte minus 6 850 kr då budgetintäkterna ska ökas med 21 000 kr och att vi 
redan hade 4 000 kr. Skrivningen om detta i protokollet från årsstämman stämmer alltså inte. 

När alla årsmöteshandlingarna är uppdaterade publiceras dom på förbundets hemsida och 
Henrik skickar ut ett nyhetsbrev till förbundets medlemsklubbar.  

6. Ekonomi 

Barbro föredrog det ekonomiska utfallet till och med februari. Förbundets ekonomi är god och 
i enlighet med verksamhetsplan och budget. Förbundet har i underkant av en million kronor på 
banken men av detta är 710 000 kronor öronmärkta medel som beviljats av RF för olika 
projekt.  

Barbro berättade också om sitt pågående arbete med att försöka påverka till en bättre 
hantering av SB&K:s underförbunds bokföring. Barbro har skickat ett brev till SB&K:s 
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ordförande där hon uppmärksammade honom om att Svenska Aikidoförbundet för tredje 
gången fått ett felaktigt bokslut efter revision. I brevet föreslår Barbro att RF Ekonomi skickar 
ut preliminära decemberrapporter i januari så alla underförbund hinner gå igenom sina 
underlag. Underförbundens kassörer kommer snart, efter påstötning, att få tillgång till 
underförbundens bankkonto så att dom löpande kan se hur mycket pengar respektive förbund 
har och Barbro föreslår i brevet att underförbudens kassörer också får tittbehörighet i Visma 
bokföring online för att kunna se vad som är bokfört på de olika kontona samt kunna bedöma 
om resultatet är rimligt. Som uppmärksammats flertalet gånger tidigare är detta i grunden en 
demokratifråga. Vem som helst ska kunna vara kassör i ett underförbund och kunna lita på att 
ekonomin sköts på ett korrekt sätt samt ges de redskap som behövs för att kunna sköta 
uppdraget.  

7. Verksamhet 2022  

Genomgång av verksamhetsplanen och 2DO listan av det som överförts från 2021 till 2022. 
Styrelsen talade om arbetsfördelning och gjorde en grov tidsplanering för verksamheten. 

Tabell 1. Projekt med finansiering från RF och separat projektplan: 

 

Ansökan år  Ansökan Namn Bidrag  Egna 
medel 

Projektslut Projektled
are 

2019  Idrottsmedel projektstöd SF – 
Etablering  

Wareware  360 000 kr  40 000 kr 2022-12-31 Helga Une 

2019 Idrottsmedel projektstöd SF – 
Internationellt  utvecklingsarbet
e.  

Arbeta för ett mer 
demokratiskt EAF  

60 000 kr  10 000 kr 2022-10-31 Magnus 
Burman 

2019 Idrottsmedel projektstöd SF – 
Internationellt  representation 

Svensk representation inom   
internationella 
aikidoorganisationer  

60 000 kr  10 000 kr 2022-10-31 Magnus 
Burman 

2020 Idrottsmedel projektstöd SF - 
Ansökan   
internationella positioner 2021  

Internationella positioner  30 000 kr 
 

2022-12-31 Magnus 
Burman 

2021  Idrottsmedel projektstöd SF - 
Återstartsstöd  

Marknadsföringsinsats  50 000 kr 
 

2022-07-31 Daniel 
Larsson 

2021  samma ansökan  Instruktör i klubben  80 000 kr 
 

2022-07-31 Henrik 
Agertz 

2021  samma ansökan  Sverigelägret  100 000 kr  25 000 kr 2022-07-31 Barbro 
Cartwright 

2021 Idrottsmedel projektstöd SF - 
Internationell  representation 
Person 

Styrelseledamot till Ki 
No 
Kenkyukai  Association 
Internationale  

12 500 kr 
 

2022-12-31 Lars 
Hägglund 

2022  Idrottsmedel projektstöd SF – 
Återstartsstöd #2  

Film  279 000 kr  30 000 kr 2022-12-31 TBD 

  
total 1 031 500 kr  115 000 kr 
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Tabell 2.  Projekt utan extern finansiering, för samtliga skall det skapas en ”enbladare”. 

 

Namn Vad Rapportering Projektledare 

Strategiarbete Förbundets pågående strategiarbete.  Q3 2022 Magnus Burman 

Arvodering 
Utarbeta en policy kring  arvodering.  

Q3 2022 Magnus Burman 

RF Ekonomi Påtryckning hos RF Ekonomi för förbättring av transparens kring  hanteringen 
av förbundets ekonomi 

löpande Barbro 
Cartwright  

Utgivningsbevis Förbundets utgivningsbevis löper ut november 2023 och ny ansvarig utgivare 
måste  utses. 

Q4 2022 Henrik Agertz 

IAF Annual Affiliation 
Fee 2023 IAF bokföring som skickar ut fakturan för  IAF medlemsavgift, borde 

redan i början av verksamhetsåret varnas av den nya   
styrelsen att fakturan för “the IAF Annual Affiliation Fee 2023”, om den 
inkommer i  februari 2022, inte kan betalas innan årsmötet i mars 2023. 

Q4 2022 Barbro 
Cartwright 

Int. läger med 
kvinnliga instruktörer 

Erbjudande från IAF Gender WG att arrangera ett internationellt läger med 
endast  kvinnliga instruktörer i Sverige 

TBD Magnus Burman 

Ev kandidat till IAF 
styrelse 

TBD TBD TBD 

Hemsida, barn & 
ungdomar 

Uppdraget förslag till nya rubriker för barn/ungdom och placering/hierarki av 
dessa på  hemsidan. Uppdrag att se över innehållet på hemsidan för inspiration 
om träning för  och med barn och ungdomar.  

TBD TBD 

Ungdomsråd Utreda frågan om ett ungdomsråd. TBD TBD 

Aikidoprofiler Besluta om vilka de aikidoprofiler som från förbundets perspektiv är 
relevanta 
Lägga upp dessa på Wiki 
Uppmana de som kan att fylla på utöver det vi skapar.   
Ta fram riktlinjer för kategorin "Svenska aikidoutövare" som stöd  för 
framtida införanden.   
Skicka ut ett nyhetsbrev till svensk aikido med denna uppmaning.  

Q2 2022 Henrik Agertz 

 
Förtjänsttecken 
SB&K 

Skapa en “policy” kring hantering av förtjänsttecken. Idé: 1–3 hanteras av 
klubbar, 4–6 av styrelsen. 
Skapa en digital lista över aikidokas som har erhållit sådana. SB&K har en analog, 
Leif S en lista fram till 2016 (eller 2011)  

 
 
 
 

Löpande 

 
 
 

Barbro 
Cartwright 

Intervjuserie nya 
klubbar 

Intervjuserie nya klubbar: Arctic Aikido Club   löpande Henrik Agertz  

Stadgeändringar hos 
SB&K 

Utreda vad de nu antagna propositionerna kring stadgeändringar innebär för 
vårt förbund och klubbar. 
Proposition – Stadgeändring LOK-stöd.  
Proposition – Stadgeändring barn- och ungdomsidrott.  
Proposition – Stadgeändring etiska normer.  

Q2 2022 Magnus Burman 

Shidointräff Planera och genomföra en Shidointräff med syfte att förstärka nätverk och 
kunskapsöverföring mellan klubbar i Sverige. 

Q3 2022 GK 

Ny ledamot GK Ta fram förslag på nya Graderingskommittéledmöter.  Q1 2023 GK  

IAF fee Utreda effekten av ny kraftigt utökad avgift till IAF Q4 2022 Magnus Burman 
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Till detta adderades ytterliga projekt som ännu inte var införda i ovan tabell: 

• Tilläggsyrkande som bifölls av stämman att utöka verksamhetsplanen med en översyn 
av stadgarna i linje med SB&K:s projekt Demokratiidrott avseende 
jämställdhetsaspekter i språket. Projektledare TBD. 

• Tilläggsyrkande som bifölls av stämman att utöka verksamhetsplanen med att 
tillsammans med valberedningen arbetar fram ett förtydligande av valberedningens 
uppdrag. Projektledare TBD. 

• Ett projekt som Henrik presenterade under punkten 9, om att utveckla informationen 
om aikido på hemsidan, som började med den nya "Om Aikido" som han skrev förra 
verksamhetsår. Projektledare Henrik Agertz. 

• Ett projekt som Helga presenterade under punkten 12 övriga frågor, om mer 
proaktivitet från styrelsen i kontalat med förbundets medlemsklubbar. Projektledare 
Helga Une. 

8. Marknadsföring 

Daniel föredrog om den pågående marknadsföringskampanjen på YouTube. Styrelsen 
diskuterade hur man bäst mäter resultat på marknadsföringskampanjen och vilka medier som 
skulle passa bäst för framtida kampanjer. Facebook skapar engagemang och det är relativt lätt 
att se resultat i form av klick, gillande, kommentarer och andra interaktioner. Youtube är 
mycket mera anonymt och det är svårare att bedöma hur kampanjen träffar. Daniel skall på 
styrelsens uppdrag utreda vidare hur vi kan mäta effekten av våra kampanjer via olika sociala 
medier och även undersöka vad det skulle innebära att annonsera på Tik Tok och Snapchat. 
Instagram ingår i Metas erbjudande när man annonserar på Facebook. 

Daniel skall tillsammans med Henrik skicka ut ett nyhetsbrev som också delas till förbundets 
sociala medier med information om den pågående marknadsföringskampanjen. 

9. Hemsidan 

Henrik föredrog om ett projekt han önskar genomföra, i linje med tanken om att bevara och 
sprida kunskap och därigenom öka kvaliteten på svensk aikido, att utveckla informationen om 
aikido, som började med den nya "Om Aikido" som han skrev förra året. 

Henrik ämnar fördjupa berättandet kring våra rötter med korta porträtt av de för svensk 
aikido mest betydelsefulla av Osenseis elever, tillika de som är roten till de dangraderande 
linjer vi idag har. Detta ger möjligheten att på ett samlande sätt skriva vår historia, där vi 
genom de aikidoprofiler som kommer på Wikipedia framgent tar oss så långt bak vi kan genom 
svenska utövare, och här tar oss från andra hållet, Osensei, till hans elever, som ju är 
kopplingen till just våra svenska utövare. Det sluter cirkeln. 

I detta projekt skulle Henrik vilja ha stöd av Magnus i starten, och efter detta välja ut lämpliga 
personer att diskutera innehåll med. 

Vidare önskar Henrik påbörja arbete med en ordlista, som en service till våra klubbar. Först 
och främst handlar det om att skapa en gedigen grundlista, korrekt stavad, korrekt och rimligt 
kortfattat förklarad, och med ett urval som gör den användbar. För detta projekt skulle Henrik 
vilja ha stöd av Helga och senare av Ulf Evenås. 

Styrelsen gillade projektet och det adderades till årets projektlista och verksamhet. 
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10. IAF (International Aikido Federation och EAF (European Aikido Federation) 

På sammanträde 2022–2, 26 februari, beslöt förbundsstyrelsen att inte nominera och inte 
finansiera någon svensk aikidoka till IAF:s delegation på World Games i Birmingham USA, juli 
2022. Senare samma dag kontaktades Magnus av Emil Frank, som medlem av den vilande men 
inte upplösta uppvisningstruppen. Han bad om att bli nominerad till att representera Sverige på 
World Games och erbjöd sig att stå för alla kostnader. 

För transparens i ärendet beslöt förbundsstyrelsen per capsulam i mail 27 februari, 
att riva upp beslutet från sammanträde 2022–2, 
att utlysa möjligheten att, på egen bekostnad, bli nominerad att vara svensk representant i 

Birmingham, samt 
att denna utlysning endast riktas till de som ingår i uppvisningstruppen. 

Utlysningen skickades per mail och Messenger till alla medlemmarna i den vilande men inte 
upplöste uppvisningstruppen. Inga andra kandidater klev fram och förbundsstyrelsen beslöt  
att nominera Emil Frank till den IAF trupp som skall deltaga i uppvisning av aikido på World 

Games. Emil kommer själv stå för alla kostnader som är förknippade med resan. 

Pia Moberg har via mail till förbundsstyrelsen kommunicerat brister i både kommunikation och 
organisation kring lägerarrangemanget av IAF ungdomsläger i Papendal i Nederländerna 22–24 
juli i år. Dessa brister verkar vara lösta på ett tillfredställande sätt och all information kring 
lägret finns publicerat. Det förestår alltså inga hinder mot att publicera den utlysning som 
förbundsstyrelsen beslöt om på sammanträde 2022–2. Fredrik hade förberett en text för 
utlysningen men den behövs uppdateras med den senaste informationen från arrangören. Det 
bestämdes att Fredrik uppdatera texten och skickar den skyndsamt till Helga som 
administrerar ett per capsulam beslut så utlysningen kan publiceras.  

EAF verkar planera General Assembly i anslutning till ett seminar 18–19 juni, också detta i 
Papendal i Nederländerna. Det finns oklarheter om hur detta kommunicerats och vad det 
innebär. Magnus skall kontakta Gergő Pasqualetti, Secretary General för EAF för ett 
klargörande. 

Cecilia Ralfe-Stelander har inkommit till styrelsen med en rapport från senaste möte i IAF 
Gender WG, som hölls digitalt 27 februari. Det brev som Magnus på styrelsen uppdrag 
skickade för att tacka nej till erbjudande om att arrangera ett läger med endast kvinnliga 
instruktörer under 2022 hade uppfattats av arbetsgruppens ordförande som att vi inte vill 
arrangera det alls. Cecilia har förtydligat för arbetsgruppen att lägret kan bli av i 2023 om 
styrelsen beslutar det. Denna fråga hänskjuts på så sätt till 2023 ås verksamhetsår och Magnus 
skall på styrelsens uppdrag kontakta Cecilia och säkerställa att förväntningar är i linje med 
detta beslut. 

11. Sverigelägret 

Magnus föredrog status för förberedelserna. Det är två månader kvar till lägret och arbetet 
flyter på inom ramarna för förbundets policy och de beslut förbundsstyrelsen gjort för projekt 
som är en del av lägret.  

12. Övriga frågor  

Helga föredrog ett förslag om mer proaktiv kontakt mellan förbundsstyrelsen och klubbarna.  

Förbundet har 103 medlemsklubbar och det är ungefär 30% av dessa som har en aktiv relation 
med förbundets styrelse. Mycket av det arbetet förbundet gör tarvar kontakt med klubbarna 
och Helga menar att kvaliteten på detta skulle kunna förbättras mycket med en relativ liten 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–4  Sida 7 av 7 

men proaktiv insats från styrelsens ledamöter. Helgas förslag var att dela upp förbundets 
klubbar i 9 kluster och fördela ansvar för ett sådant kluster till varje styrelseledamot. Till en 
början kan ambitionerna sättas lågt för att inte skapa för stor arbetsbörda och Helga föreslog 
att första kontakten kan begränsas sig till: 

• Att säkerställa att alla klubbar har korrekt kontaktinformation i klubbregister hos oss 
och SB&K.  

• Att klubbföreträdarna prenumererar på nyhetsbrevet och att information därifrån 
sprids vidare i klubben. 

• Att klubbarna är medvetna om det Återstartsstöd på max 50 000 kr som fortfarande 
kan sökas hos RF genom SB&K. 

Styrelsen gillade projektet och det adderades till årets verksamhet. 

13. Mötet avslutas 
 

 

Mötet avslutas 
Vid protokollet   

 

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras     Justeras 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Magnus Burman     Hanna Bergström 


