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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–5 

Tid och plats: söndag 24 april 2022 kl. 09.00-11.00, digitala plattformen Zoom 
 

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

Adjungerad: Moa Lindell, ledamot valberedningen  
Kristina Isaksson, förbundets lekmannarevisor 
Cecilia Ralfe-Stelander, förbundets representant IAF Gender Balance WG 

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 Daniel till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–2, 2022–3 samt 2022–4 lades till handlingarna. 

5. Förbundsstämman 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget är nu uppdaterade enligt stämmans 
protokoll och publicerade. 
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6. Valberedningens uppdrag 

Förbundsstämman biföll ett tilläggsyrkande till verksamhetsplanen från Lunds Aikidoklubb 
genom sitt ombud Moa Lindell. Yrkande handlade om att förbundsstyrelsen tillsammans med 
valberedningen skall arbetar fram ett förtydligande av valberedningens uppdrag. Syfte med att 
förtydliga uppdraget är att skapa förutsägbarhet och transparens, underlätta för dem som 
verkar i valberedningen och för att förenkla för nya i valberedningen. 

Valberedningen menar att deras uppdrag bör regleras i stadgarna och fastställa: 

• Hur valberedningen väljs 

• Hur många ledamöter som skall väljas och valberedningen sammansättning 

• Vilka som kan väljas till valberedning 

• Vad som är valberedningens uppgift  

• Vilka uppdrag valberedningen ska bereda val till 
 
Förbundsstyrelsen beslöt 
att ge valberedningen uppdraget att ta fram ett förslag till stadgeändring för att förtydliga 

deras uppdrag. 

Daniel kommer på styrelsen uppdrag arbeta med valberedningen med denna stadgeändring. 

7. Ekonomi 

Barbro föredrog utfall till och med mars. Förbundets ekonomi är god och i enlighet med 
verksamhetsplan och budget. 

Barbro har nu fått tittbehörighet för förbundets bankkonto och kan på så sätt se förbundets 
tillgångar. Hon har ännu inte fått den tittbehörighet i bokföringssystemet som hon under flera 
år arbetat för att få. Arbete med att få detta fortsätter. 

Barbro skall på uppdrag av styrelsen aktivera Swish för inbetalningar till förbundets konto. 

8. Återstartsstöd läger med inbjuden instruktör 

Barbro föredrog status på inkomna bidragsansökningar för läger med gästande instruktör. 
Knappt hälften av de totala 80 000 kr projektmedlen har delats ut till dags dato. Det beslöts att 
ett nyhetsbrev skall skicks ut till förbundets medlemsklubbar med en påminnelse om bidraget. 
Sista datum för ansökan är 31 juli och återrapportering till RF är 31 augusti. 

9. Verksamhet 2022 

Styrelsen diskuterade projekt under 2022. 

Magnus presenterade projektet ”Stöd till Ukraina”. I Bratislava Slovakien arrangeras den 
2022/5 ett läger till stöd för Ukraina och deras aikidoklubbar. Förbundsstyrelsen beslöt 
att utse Shihan Jan Nevelius att representera Sverige, samt 
att finansiera resan för Jan Nevelius med en budget på 5 000 kr, samt 
att organisera en insamling från aikidoutövare i Sverige. 

Styrelsen diskuterade hur man på bästa möjliga sätt informerar om insamlingen. Det skall 
skickas ut nyhetsbrev till förbundets medlemsklubbar som också delas på förbundets sociala 
medier. Vidare skall insamlingen uppmärksammas på Sverigelägret. Henrik koordinerar arbetet. 
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Helga är initialt ansvarig för att ta hand om det uppdrag som förbundsstyrelsen fick på 
förbundsstämman genom ett tilläggsyrkande om en översyn av stadgarna i linje med SB&K:s 
projekt Demokratiidrott avseende jämställdhetsaspekter i språket. 

Magnus föredrog om Idrottsmedel projektstöd SF – Återstartsstöd #2. En återstartsplan som 
önskar samla unga svenska aikidoutövare, 13–25 år till en helg där vi kombinerar skapandet av 
nationellt gångbart rekryteringsmaterial av högsta kvalitet, film och bild med en workshop som 
syftar till att utbilda unga ledare i att ta fram fil & och bildmaterial för sociala medier. Henrietta 
ansluter sig till arbetet som projektledare. 

Uppdraget som handlar om förslag till nya rubriker för barn/ungdom och placering/hierarki av 
dessa på hemsidan samt uppdrag att se över innehållet på hemsidan för inspiration om träning 
för och med barn och ungdomar pausas till det finnes nytt material att publicera. 

Fredrik skall på uppdrag av styrelsen utreda frågan om ett ungdomsråd. 

Helga föredrog kort om Wareware. Hanna ansluter sig till arbete. 

10. Kontakt med klubb  

Helga föredrog sitt arbete så långt och kommer kalla styrelsen till ett separat arbetsmöte där 
vägen framåt i detta arbete diskuteras.  

11. Marknadsföring 

Daniel föredrog om marknadsföringskampanjen på YouTube. Den avslutas snart och en 
fullständig sammanställning och analys presenteras på nästa sammanträde. 

12. Per capsulam beslut - Utlysning deltagande IAF Youth Camp 

Fredag 1 april enades styrelsen per mail om text för utlysningen. Utlysningen gjordes 4 april.  
Styrelsen diskuterade status för inkomna intresseanmälningar. Deadline för att skicka in 
ansökan är 31 maj. Det skall skickas ut nyhetsbrev till förbundets medlemsklubbar med 
påminnelse. Fredrik skall på styrelsens uppdrag ta ansvar för processen vidare. 

Henrik uppmärksammade styrelsen att IAF Youth Working Group verkar ha bytt namn till EU 
Youth Working Group. Ingen information om detta, varför gruppen bytt namn och vad det 
eventuellt innebär, har meddelats styrelsen. Magnus kontaktar förbundets representant Pia 
Moberg för en rapport innan nästa styrelsemöte. 

13. Ki No Kenkyukai Association 

Lars föredrog den senaste utvecklingen i processen om att ersätta den nu upplösta 
organisationen Ki No Kenkyukai Association. Arbetet är pågående och förbudet avvaktar att 
skicka ut nyhetsbrev. Notera att detta inte påverkar svenska klubbars medlemskap i svenska 
Aikidoförbundet (och därigenom RF). 

14. IAF Gender Balance Working Group 

Förbundsstyrelsen har tagit del av Cecilia Ralfe-Stelander:s senaste rapport från arbetsgruppens 
möte 10 april. Arbetsgruppens sammankallande, Satomi Ishikawa, har frågat efter en kort video 
med en svenska tjej som berättar om varför hon tränar aikido. 
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Magnus presenterade projektet ”Inspirera kvinnor och män - ett filmprojekt” som både skulle 
kunna skickas som svar på Satomi Ishikawa:s förfrågan och samtidigt används inom Sverige för 
att lyfta fram kvinnliga utövare. Förbundsstyrelsen beslöt 
att godkänna projektet som det presenterades, med en budget på 5 000 kr. 

15. Sverigelägret 

Magnus föredrog status för förberedelserna. Arbete fortskrider enlig plan. 

Magnus föreslog förbundsstyrelsen att finansiera en enkel filmdokumentation av lägret och den 
planerade uppvisningen. Förbundsstyrelsen beslöt 
att godkänna dokumentationen som det presenterades, med en budget på 5 000 kr. 

16. Aikiai 

15 april anlände mail från Hombu Dojo som informerade om att examenskommittén för 
utnämning av Shihan har fattat beslutet att utse följande person till Shihan i enlighet med de 
internationella reglerna och reglerna för utnämning av Shihan: Roland Hultberg, Cecilia Ralfe-
Stelander, Börje Linden samt Cenneth Sparby. 

De kan använda titeln Shihan i sina Aikido-aktiviteter relaterade till din Hombu-erkända 
organisation härefter. Emellertid följer ingen ytterligare makt eller auktoritet med titeln Shihan, 
men det visar deras kvalifikationer som Aikido-instruktörer av högsta rang. 

17. Evenemangsmaterial 

Helga föredrog lagersaldo för roll-up shomen till försäljning.  

Helga ville diskutera förbundets förvar och lösöre mot bakgrunden att inga publika evenemang 
planeras. Förbundet hyr ett Shureguard förvar på Ringvägen 77 på Södermalm i Stockholm för 
en kostnad av 200 kronor i månaden, en årskostnad på 2 400 kronor. Frågan bordlades på 
grund av tidsbrist. Styrelsen skall återkomma till frågan efter Sverigelägret och beslut skall tas 
om förvaret skall avvecklas. 

18. Mötet avslutas 

Mötet avslutas 
Vid protokollet   

 

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras     Justeras 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Magnus Burman     Daniel Larsson  


