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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–6 

Tid och plats: söndag 5 juni 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: Anna Spangfort, ordförande 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 Henrietta till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–5 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

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

Barbro har på uppdrag av styrelsen aktiverat SWISH för inbetalningar till förbundets konto. 
Henrik fick uppdrag att publicera detta på förbundets hemsida under fliken kontaktuppgifter. 
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6. Sverigelägret 

Magnus föredrog om lägret, som var en succé. Kämpetorpshallen var en mycket bra lokal och 
runt 300 deltagare kom och tränade. Lördagens middag och fest lockade strax under 200 
personer. Ikigai Aikidoklubb kommer så snart som möjligt skicka in en slutrapport med alla 
fakta och det ekonomiska utfallet. Barbro informerade om att slutrapport historiskt har 
kommit in till styrelsen tidigast september. 

Lägret dokumenterades på uppdrag av förbundet med film och foto. Detta material kommer 
publiceras så snart det är klart. 

Lägrets ”landing” på förbundets hemsida har uppdaterats med korrekt schema och 
instruktörslista och arkiverats på hemsidan under Förbundet/Förbundsevent/Sverigeläger. 

På förbundets sammanträde 2022-2 beslutades det att ge Ikigai Aikidoklubb i uppdrag att utlysa 
möjlighet att söka stöd, totalt 28 000 SEK, (till klubbar som reser långt) för att arrangera 
bussresa till Sverigelägret. Resan skulle göras tillgänglig för andra klubbar i regionen och/eller 
"på vägen". Utlysningen vände sig till klubbar i området kring Malmö/Lund, Göteborg och 
Sundsvall/Umeå. I bakgrundstexten till utlysningen nämns särskilt ungdomars deltagande men 
det ingick inte som ett formellt krav. Inte heller specificerades maxbelopp per resa i 
utlysningstexten. 

Två ansökningar har inkommit: 
Riai Aikido – 33 920 SEK 
Sundsvall Meiseikai – 11 000SEK 

Magnus kommer på uppdrag av styrelsen sammanställa ett förslag till beslut per capsulam om 
tilldelning i kronor till respektive klubb. 

7. Idrottsmedel projektstöd SF 2019 

Helga och Hanna föredrog om etableringsprojektet Wareware, budget 400 000 SEK, som skall 
genomföras senast 31 december 2022. Ett samarbete har initierats med Right To Play, en 
organisation om i samarbete med kommun, företag, föreningslivet och ungdomarna själva 
stöttar, utbildar och stärker utrikesfödda och nyanlända ungdomar. Ett förste möte har redan 
hållits och båda parter ser synergier och har en önskan om att arbete vidare tillsammans efter 
sommaren. Planen och ambitionen för projektet är oförändrat. 

Magnus föredrog om internationella projekt inom utveckling och representation, budget totalt 
140 000 SEK, som skall genomföras senast 31 oktober 2022. Internationellt arbete har varit 
svårt att genomföra dom sista två, snart tre, åren, men Magnus har fortfarande ambitionen att 
medel skall kunna nyttjas till fördel för aikido i Sverige och svensk aikido internationellt. 

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2020 

Magnus föredrog om projekt inom internationella positioner, budget totalt 30 000 SEK, som 
skall genomföras senast 31 december 2022. På samma sätt som internationella projekt 
ursprungligen beviljats för 2019 har Magnus fortfarande ambitionen att medel skall kunna 
nyttjas till fördel för svensk aikido. 

9. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Återstarsstödet beviljat i 2021 har i stort avverkats på den planerade verksamheten. Magnus, 
Barbro och Henrik föredrog. 
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• Marknadsföring, budget 50 000 SEK, verksamhet genomfört och avslutat. 

• Sverigelägret, budget 125 000 SEK, verksamhet genomfört och avslutat. 

• Gästande instruktör i klubben, budget 80 000 SEK, pågående. Drygt 60% av medlen är 
fördelade. Återrapportering skall ske till RF senast sista augusti. Påminnelse till 
klubbarna skickas ut för att allokera dom sista 40%, ungefär 4 bidrag á 8 000 SEK. 

Ytterligare ett internationellt projekts har beviljats för denna period. Stöd till utvecklingsarbete 
inom den organisation som kommer ersätta Ki No Kenkyukai Association Internationale. 
Budget 12 500 SEK, som skall genomföras senast 31 december 2022. Samt 12 500 SEK, som 
skall genomföras senast 31 december 2023. Det är fortfarande oklart hur medlen kommer 
användas men ambitionen är oförändrat. 

Helga, Magnus, Barbro och Henrik bildade en arbetsgrupp för att gå igenom Idrottsmedel 
projektstöd SF för 2019, 2020 samt 2021 för att se till att verksamhet blir av och att 
återrapportering sker i tid. 

10. Idrottsmedel projektstöd SF 2022 

Magnus och Henrietta föredrog om Återstartstöd #2, en samling av unga svenska 
aikidoutövare, 13–25 år, till en helg där det kombineras 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 film & och bildmaterial för sociala medier. På grund av hög 
arbetsbelastning har inte projektet kommit vidare sedan sist sammanträde men planen och 
ambitionen är oförändrat. 

11. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Daniel och Anna föredrog. Arbetet är i sin linda och ambitionen är att återrapportera ett 
förslag innan slutet av tredje kvartal 2022. Anna tar (förnyad) kontakt med kansliet för att be 
om underhandsinformation om det pågående översynsarbetet av SB&Ks och samtliga Ufs 
stadgar. 

12. Uppdrag - Översyn av stadgan avseende jämställdhetsaspekter 

Helga föredrog. Arbetet är ännu inte påbörjat men ett förslag kommer presenteras styrelsen i 
god tid innan årsskiftet.  

13. Projekt - Utlysning deltagande IAF Youth Camp 

På sammanträde 2022–2 beslöt Förbundsstyrelsen att i 2022 års budget lägga in en post på  
25 000 SEK för en finansiering av resa för 4 ungdomar till IAF ungdomsläger i Nederländerna 
sommaren 2022. 

Fredrik föredrog och presenterade ett beslutsunderlag. Pia Moberg har tagit hand om de 
ansökningar som inkommit efter utlysningen som gjordes 4 april. Totalt har fem ungdomar 
anmält intresserat sig för att åka till lägret. Eventuellt var en sjätte aktuell, men Pia beslöt i 
samråd med vårdnadshavande att ungdomen var för ung då hen inte hade ledare med sig. 
Förbundsstyrelsen beslöt 

att bevilja dom föreslagna fyra personer kostnadstäckning för resa och lägeravgift enligt 
förslaget som presenterades mötet. 

Ungdomarna som reser som representanter för Svenska Aikidoförbundet är: 
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• Kajsa Norrman, 16 år, Riai Aikido Dojo 

• Isak Kjaergaard, 14 år, Malmö Takemusu Aikido Dojo 

• Vincent Eriksson Öst, 16 år, Sedokan Aikido Dojo Växjö 

• Ayanna Karlsson Kassa, 15 år, Aikido Dojo Gamlestaden 

Fredrik fick i uppdrag att göra bokningarna och se till att fakturan för de fyra ungdomarna 
kommer till förbundet. Kostnadstäckningen för Pia Moberg beslöt styrelsen om på 
sammanträde 2021–11. 

Fredrik fick i uppdrag att se till att återkoppling sker till styrelsen i form av reserapporter som 
kan publiceras för att inspirera andra svenska unga att resa till träningsläger. Förbundet skall få 
publicerbara nyheter, och slutrapportering efter resan är gjort. Det poängterades att 
ungdomarna reser som representanter för Svenska Aikidoförbundet och detta skall tydligt 
framgå av resebreven. 

14. Projekt – Ungdomsråd 

Fredrik föredrog. Han har varit i kontakt med olika personer inom SB&K som arbetar med just 
barn- och ungdomsfrågor med utöver det har projektet inte kommit vidare sedan sist 
sammanträde. Planen och ambitionen är oförändrat. 

15. Projekt - Stöd till Ukraina 

På sammanträde 2022–5 beslöt förbundsstyrelsen att utse Shihan Jan Nevelius att representera 
Sverige på det läger som hölls i Bratislava Slovakien i maj till stöd för Ukraina och deras 
aikidoklubbar samt att finansiera Jans resa. 

Vidare beslöt förbudet att organisera en insamling från aikidoutövare i Sverige. Insamlingen blev 
försenat på grund av lång handläggningstid för etablerande av SWISH för förbundet. Mötet 
beslöt idag att genomföra insamlingen och bästa möjliga sätt att informera och genomföra 
diskuterades. Magnus skall kontakta Jan Nevelius för en intervju eller kommentar om hur han 
upplevde resan och lägret. Det skall skickas ut nyhetsbrev till förbundets medlemsklubbar som 
också delas på förbundets sociala medier. Det skall göras en affisch med QR kod som 
klubbarna kan skriva ut och häng upp i sin dojo. Första del av insamling avslutas 31 juli. Beslut 
om vidare insamling tas efter detta. 

Hanna har på styrelsen uppdrag ansvaret för att koordinera genomförandet. 

16. Projekt - Inspirera kvinnor och män, ett filmprojekt 

På sammanträde 2022–5 beslöt förbundsstyrelsen att finansiera projektet ”Inspirera kvinnor 
och män - ett filmprojekt” som skall används inom Sverige för att lyfta fram kvinnliga utövare. 

Intervjuerna och filmerna genomfördes under Sverigelägret och är klara för publicering. Denna 
första omgång vände förbundet sig till ett urval av svenska kvinnliga aikidotränande. Målet var 
att finna ca 12 personer i ett spann mellan de som tränat hela livet och troligen är klubbledare 
och/eller instruktör till de som nyligen tagit sin shodan/nidan och börjat sin aikido- & 
instruktörsresa på allvar. Detta lyckades och serien utökades också med ett par män och några 
ungdomar.  

Ett urval av filmerna skall översättas och skickas som svar på IAF Gender WG och Satomi 
Ishikawa:s förfrågan om denna typ av material. 
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17. Projekt - Marknadsföring 

Daniel föredrog om den marknadsföringskampanj som förbundet genomförde på YouTube 
under våren, med en budget på 50 000 SEK. 

Daniel presenterade en jämförelse mellan annonseringen på Facebook och YouTube. 
Upplevelsen av skillnaden mellan de olika kampanjerna är att den på Facebook var mer 
personlig och interaktiv, vilket också återspeglar sig i skillnaden i trafik till hemsidan. 

Svensk aikido är ett Community och om man vill expandera och ta nytta av det i 
marknadsföringen verkar Facebook vara överlägset Youtube. 

Informationen som annonsören får från YouTube-annonserna gällande till exempel demografi 
är väldigt mycket sämre än Facebook då det saknas mycket information om användarna. 

Daniels rekommendation är att om förbundet skall göra marknadsföring i framtiden, och det 
står mellan YouTube och Facebook, så bör Facebook användas. 

Henrik efterfrågade en opinionsundersökning bland klubbar om resultat i form av tex nya 
medlemmar eller uppmärksamhet lokalt. Henrik och Daniel undersöker möjligheterna för 
detta och återkopplar till styrelsen. 

18. Projekt – Aikidoprofiler på Wikipedia 

Henrik föredrog. Arbetet fortgår enligt plan och ambitionen är oförändrat. 

19.  Projekt – OM AIKIDO på hemsidan 

Henrik föredrog. Arbetet är i sin linda men planen och ambitionen är oförändrat. 

20. Projekt - Kontakt med klubbar 

Helga föredrog. På grund av hög arbetsbelastning har inte projektet kommit vidare sedan sist 
sammanträde men planen och ambitionen är oförändrat. 

21. Projekt – Resebrev från World Games 

Emil Frank från Sandviken Budo & Kampsportsklubb är uttagen som svensk representant till 
IAF:s delegation på World Games i Birmingham USA, juli 2022. Förbundet vill gärna följa Emil 
på hans resa och hoppas att resebrev kan inspirera andra aikidokas i Sverige att ansöka om 
plats i uppvisningstruppen. 

Henrietta skall på styrelsens uppdrag påbörja kommunikationen med Emil för att säkerställa att 
det kommer finnas material att publicera. 

22. Administration- Domännamn 

Henrik föredrog. Som förbundets webbansvarig har han just fått information från webbhotellet 
Oderland om radikala prisökningar för domäner. Förbundet betalar för flera domäner än vad 
som används. Henrik kommer göra en översikt över vilka domäner förbundet betalar för idag, 
göra ett förslag till vilka domäner förbundet borde behålla och vilka vi kan ta bort. Deadline 
från Oderland är 15 juni så beslutet tas per capsulam så snart Henrik har förslaget klart. 
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23. Administration – Intervjuserie nya klubbar 

Henrik föredrog. Intervju med förbundets nyaste medlemsklubb, Arctic Aikido, kommer snart 
att publiceras. 

24. Administration – Förbundets förvar och lösöre 

Helga föredrog. 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. 
Förbundsstyrelsen beslöt 

att behålla förvaret intill vidare. Nyttan står i relation till kostanden. 

25. Administration – Policy förtjänsttecken 

Barbro föredrog. Arbete pågår enligt ambition och plan. 

26. Administration – Beställning diplom SB&K 

Magnus föredrog. Förbundet har blivit kontaktat av SB&K kansli. Nu när all verksamhet dragit i 
gång igen börjar barn- och ungdomsdiplomen snabbt att sina i webshopslagret. Kanslisten har 
kontaktat tryckeriet för att se om de fortfarande har möjlighet att trycka dessa diplom. 
Priserna på papper har stigit rejält och det är svårare att få tag på alla varianter för tillfället. 

Förbundsstyrelsn beslöt 

att Magnus och Henrik utgör arbetsgrupp för att tillsammans med graderingskommittén 
se över hantering, tryck och utformning av graderingsdiplom Aikikai. Förslag till 
beslut presenteras kommande styrelsemöte så att nya diplom kan beställas i god tid 
inför höstens graderingar. 

27. Administration – Stadgeändring SB&K 

På sammanträde 2022–4 beslöts styrelsen att det att utreda vad de antagna propositionerna 
kring stadgeändring innebär för vårt förbund och klubbar: 

• Proposition – Stadgeändring LOK-stöd. 

• Proposition – Stadgeändring barn- och ungdomsidrott. 

• Proposition – Stadgeändring etiska normer. 

Magnus har uppdraget och föredrog. Arbetet är ännu inte påbörjat men ett förslag kommer 
presenteras styrelsen i god tid innan årsskiftet. 

28. Administration – SB&K förbundskonferens 

På grund av pandemin var SB&K tvungna att ställa in den planerade förbundskonferensen 2020. 
Nu har förbundet fått inbjudan av SB&K som meddelar att förbundskonferensen kommer 
genomföras på Bosön (Lidingö, Stockholm) den 29–30 oktober. Konferensen riktar sig till 
underförbund och distrikt. 

Styrelsen diskuterade kort vad som uppfattas som en bristfällig fokus på budo inom SB&K, till 
fördel för tävlande kampsporter. En tanke introducerades om att innan konferensen initiera ett 
samarbete mellan dom olika former för japansk budo som finnes inom specialförbundet.  
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En ambition formulerades att diskutera detta mera i detalj på sammanträde 2022–8, 10 
september, då styrelsen samlas till ett heldagsmöte i Stockholm. 

29. Administration – Kommande möten  

Följande kommande sammanträden är publicerade: 
v.26 söndag 3 juli, kl. 9-11, video 
v.34 lördag 10 september, kl. 9-16, förbundsstyrelsen beslöt 

att mötet skall hållas i Stockholm. 

30. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Henrietta Florén  


