
 

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

 

Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–7 

Tid och plats: söndag 3 juli 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 
Fredrik Schirén, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Daniel Larsson, ledamot 

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 Barbro till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–6 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

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

SB&K styrelse har beslutat att införa en tillfällig höjning av milersättningen med 16.50 per mil 
då drivmedelspriserna är höga just nu. Idag är det skattefria beloppet 18.50 per mil. Den 
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tillfälliga höjningen på 16.50 per mil kommer att beskattas och SB&K kommer behöva betala 
arbetsgivaravgifter för den överskjutande delen. Förbundsstyrelsen beslöt 

att Svenska Aikidoförbundet följer SB&K och inför en tillfällig höjning med samma 
belopp. 

6. Idrottsmedel projektstöd SF 2019 

Helga informerade om etableringsprojektet Wareware, budget 400 000 SEK, som skall vara 
genomfört senast 31 december 2022. Helga hade inget nytt att rapportera sedan förra 
sammanträde men planen och ambitionen för projektet är oförändrat. 

Magnus informerade om det internationella projektet inom utveckling och representation, 
budget totalt 140 000 SEK, som skall vara genomfört senast 31 oktober 2022. Magnus hade 
inget nytt att rapportera sedan förra sammanträde men ambitionen finns kvar att medel skall 
kunna nyttjas till fördel för aikido i Sverige och svensk aikido internationellt. 

7. Idrottsmedel projektstöd SF 2020 

Magnus informerade om projektet inom internationella positioner, budget totalt 30 000 SEK, 
som skall vara genomfört senast 31 december 2022. Han hade inget nytt att rapportera sedan 
förra sammanträde men på samma sätt som internationella projekt ursprungligen beviljats för 
2019 har Magnus fortfarande ambitionen att medel skall kunna nyttjas till fördel för svensk 
aikido. 

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Projektet ”Gästande instruktör i klubben”, med budget 80 000 SEK, är fortfarande pågående 
och 60% av medlen är fördelade. Återrapportering skall ske till RF senast sista augusti. 
Påminnelse till klubbarna skickas ut för att allokera dom sista 40%. 

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 vara genomfört senast 31 december 2022. Utöver det, 12 500 
SEK, som skall vara genomfört senast 31 december 2023. Det är fortfarande oklart hur medlen 
kommer användas men ambitionen är oförändrat. 

9. Idrottsmedel projektstöd SF 2022 

Henrietta berättade om projektet inom Återstart #2, ett film- och marknadsföringsprojekt. 
Budgeten är på 309 000 kr och målgrupp är ungdomar. Projektet kommer delas i två 
huvudspår, ett är att skapa en marknadsföringsfilm och två att genomföra tre workshops i tre 
olika städer. Projektledare är vidtalade för att genomföra de olika delarna. Lillsved är kontaktad 
som inspelningsplats för filmen och tre klubbar skall hittas som värdar för workshoparna. 

Magnus berättade om ansökan om Återstart #3, ett film- och marknadsföringsprojekt med 
målgrupp föräldrar och vårdnadshavare till barn. Utlysningen inkom till styrelsen 17 juni med 
sista ansökningsdatum 22 juni. Aikidoförbundet sökte 265 000 kr. 

10. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för uppdraget är oförändrat. 
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11. Uppdrag - Översyn av stadgan avseende jämställdhetsaspekter 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för uppdraget är oförändrat. 

12. Uppdrag – Uppvisningstruppen 

6 juni skickades mail till alla som under dom senaste åren på något sätt har varit delaktig i 
Svenska Aikidoförbundets Nationella Uppvisningstrupp om att deras uppdrag nu är avslutat. 
Dessa aikidokas är: 

Sten Frödin  Iyasaka Aikidoklubb   Stockholm 
Emil Frank   Sandviken Budo & Kampsportsklubb Sandviken   
Rickard Edman  Aikido Dojo Liljeholmen  Stockholm 
Mats Ahlin   Vanadis Aikidoklubb   Stockholm 
Michael Sederlin  Iyasaka Aikidoklubb   Stockholm 
Magnus Boåsen  Aikido Dojo Liljeholmen  Stockholm 
Katarina Gullberg  Nyköpings Bushidoförening  Nyköping 
Tilda Kelly  Iyasaka Aikidoklubb   Stockholm 
Daniella Wiener  Iyasaka Aikidoklubb   Stockholm 
Lisa Larsson  Vanadis Aikidoklubb   Stockholm 
Thalea Koithan  Lunds Aikidoklubb   Stockholm 
Emmeli Neivak  Iyasaka Aikidoklubb   Stockholm   

Dom har kommit till truppen på många olika sätt och varit delaktiga olika mycket över väldigt 
olika tidsperioder. Men gemensamt för alla är att dom varit förbundets representanter på 
uppvisningar och publika evenemang och på så sätt varit svensk aikidos ansikte utåt. 
Förbundsstyrelsen tackar alla för deras medverkan och engagemang. 

Truppen är nu officiellt upplöst enligt förbundets nya policy, antagen 29 augusti 2021. Detta 
kommer publiceras på förbundets hemsida och sociala medier och en utlysning för ny trupp 
kommer göras. Den nya truppens mandatperiod är på två år och inleds och avslutas i samband 
med det nationella Sverigelägret. Truppmedlemmar kan fortsätta att medverka i truppen under 
flera mandatperioder. Det är av största vikt att truppens medlemmar är villiga att lägga tid och 
energi i truppen under mandatperioden. 

13. Projekt – IAF Youth Camp i Papendal, Holland 22–24 juli 

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. 7 juni inkom Fredrik med informationen att biljettpriserna har stigit. 
Förbundsstyrelsen beslöt per capsulam per mail 9 juni 

att  budget för finansiering av resa för 4 ungdomar till IAF ungdomsläger i Nederländerna 
sommaren 2022 utökas till 30 000 SEK. 

Barbro svarade senare med att det är snarare så att budgeten kommer att överskridas snarare 
än att behöva utökas då det kommer ytterligare kostnader för transfer till och från Göteborg 
för två ungdomar. Hon föreslår i stället en formulering att budgeten får överskridas så att fyra 
ungdomar har full kostnadstäckning för sina resekostnader. 

Henrik inkom 10 juni med en reservation mot beslutet, med motivationen att han anser att 
underlaget som tagits fram inte är tillräckligt för att påvisa behovet av ett dyrare alternativ. 

21 juni skickade Fredrik vidare information om att Holländska Aikikai har omvärderat 
ekonomin för ungdomsevenemanget. Betydligt fler medföljande vuxna har anmält sig än väntat. 
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Som ett resultat av detta höjs avgiften för vuxna (medföljande) från €100 till €150 per person. 
Styrelsen beviljade full kostnadstäckning för Pia Moberg på sammanträde 2021–11 så inget nytt 
beslut behövs kring denna ändring. 

Pia vill efter sommarlägret i Papendal återkomma till styrelsen med en rapport om arbetet i 
IAF WG samt om lägret. 

Fredrik skall på uppdrag av förbundets inkomma med reserapporter som kan publiceras för att 
inspirera andra svenska unga att resa till träningsläger. 

14. Projekt – Ungdomsråd 

Fredrik har varit i kontakt med Malin Träff, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på 
Riksidrottsförbundet. Hanna har varit i kontakt med Norges Aikidoforbund som redan har ett 
ungdomsråd. Utöver detta rapporterades inget nytt, plan och ambitionen för projektet är 
oförändrat. 

15. Projekt - Stöd till Ukraina 

Aikido for Ukraine är en organisation som stödjer aikido, aikidotränande och deras familjer i 
Ukraina. Initiativtagare är Martin Frankovic, Slovakien Aikido och Mikhail “Misha” Rogash från 
Ukraina. Båda har lång och nära vänskap till svenska aikidotränande och klubbar. 

Svenska Aikidoförbundet stöder Aikido for Ukraine genom att samla in och vidarebefordra 
donationer genom att nyttja förbundets Swishs-nummer: 123 665 44 79. 

Vid dagens datum, 3/7–22, hade 1 700 kr inkommit till insamlingen och en överföring till Aikido 
for Ukraine kommer göras lite längre fram då vi förhoppningsvis samlat ihop en större summa. 

16. Projekt - Inspirera kvinnor och män, ett filmprojekt 

Intervjufilmerna är klara och publicerade. Det som återstår är publicering av engelska 
undertexter och att skicka länkar till IAF Gender WG. Hanna hjälper Magnus med att 
transkribera texterna. Därefter är projektet avslutat. 

17. Projekt – Aikidoprofiler på Wikipedia 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för projektet är oförändrat. 

18. Projekt – OM AIKIDO på hemsidan 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för projektet är oförändrat. 

19. Projekt - Kontakt med klubbar 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för projektet är oförändrat. 

En av dom första ambitionerna med projektet är att säkerställa att klubbarna är medvetna om 
det återstartsstöd om (max) 50 000 kr som kan sökas hos RF genom SB&K. Ett mail som 
inkom till styrelsen från SB&K 7 juni bekräftade att denna möjlighet fortfarande finns. 
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20. Administration - Utbildning Aikikai 

På förslag från graderingskommittén beslöt förbundsstyrelsen 

att årets Fukushidoin/Shidoin utbildning genomförs 26–27 november, samt 
att det görs en utlysning om möjlighet att söka arrangörskap. 

21. Administration - European Aikido Federation (EAF) 

Henrik och Barbro deltog digitalt på EAF General Assembly 2022 19 juni 2022. EAF:s styrelse 
lägger mycket fokus på förbättrat deltagande på European Week of Sports, som går av stapeln 
23–30 september. Det planeras för en ”European Instructors Licence”, en form för vidimering 
av instruktörstitlar inom Aikikai i Europa. Inget aktivt agerande av förbundsstyrelsen krävs på 
denna tidpunkt men vi skall fortsätta övervaka arbetet så gott det går. 

22. Administration - International Aikido Federation (IAF) 

Förbundet har mottagit:  

“Minutes of the 13th IAF General Assembly” samt “1ST 6 MONTH REPORT since the 13th 
IAF General Assembly”. Inget aktivt agerande av förbundsstyrelsen krävs på denna tidpunkt 
men vi skall fortsätta övervaka arbetet så gott det går. 

IAF verkar planera en fysisk General Assembly i Japan 2024. Magnus skall på styrelsens uppdrag 
undersöka hur långt dessa planer har kommit. 

23. Administration – Resebrev från World Games (7–17 juli) 

Emil Frank representerar svensk aikido på World Games i Birmingham USA. Henrietta har 
styrelsens uppdrag att följa Emil och säkra resebrev som kan publiceras för att inspirera andra 
svenska aikidokas att söka sig till uppvisningstruppen och den internationella gemenskapen 
inom aikido. 

24. Administration - IAF Youth Working Group 

Det finns, eller planeras för, i dagsläget fem IAF Youth Working Groups. EU Youth Working 
Group Western Europe, med Pia Moberg från Sverige som sammankallande. EU Youth 
Working Group Eastern Europe, med Irina Kushelevich från Litauen som sammankallande. 
Utöver detta AfriMena Youth Working Group, ULA Youth Working Group och EurAsia 
Youth Working Group. 

Pia Moberg har informerat styrelsen om en kul dojouppgift från IAF Youth WG WE. 
Arbetsgruppen har förberett ett fredsprojekt i form av en utmaning som alla dojos kan göra 
oberoende av varandra. Dokumentet som beskriver projektet har en deadline men Pia har 
informerat om att sista datum är flyttat fram till 31 augusti så det kan bli en sommaraktivitet 
för de klubbar som vill bidra. Förbundet skall dela detta på sociala medier. 

25. Administration - IAF Gender Working Group 

Cecilia Ralfe-Stelander har inkommit med en rapport från mötet med IAF Gender WG den 26 
juni.  

Sammankallande för gruppen är Satomi Ishikawa and Jose Otte med ett delat uppdrag. Dom 
har förnyat förfrågan om Sverige kan vara värd för ett läger med enbart kvinnliga instruktörer, 
nu satt till European Week of Sport, 23–30 september. Magnus har innan dagens möte 
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preliminärt svarat att det blir för kort varsel och att förbundet inte kommer kunna ta på sig 
uppdraget under 2022. Under mötet diskuterades möjligheten att nyttja viss del av de 
internationaliseringsmedel förbundet fått av RF. Detta skulle i så fall kräva att en klubb i södra 
Sverige (utifrån argumentet närhet till kontinenten) kan ta på sig uppdraget med stöd av 
förbundet. Magnus skall på uppdrag av styrelsen undersöka möjligheterna. 

26. Administration- Domännamn 

Förbundets webbhotell Oderland höjer priset per år med 30% på .se-domäner (och andra), där 
vi idag har: 

aikidoforbundet.se 
aikidoförbundet.se 
svenskaaikidoforbundet.se 
svenskaaikidoförbundet.se 
svenskaikido.se (vår nuvarande huvuddomän) 
sverigelager.se 
sverigeläger.se 
sverigelägret.se 

Sverigelägrets sida är numera huserad hos vår huvuddomän, så de tre sista är överflödiga. 
Henrik anser dessutom att alla domäner utöver den vi använder för hemsida och epost, är 
redundanta och kan avslutas. Sju domäner kommer kosta förbundet 1183 kr per år i onödan. 

Förbundsstyrelsen beslöt per capsulam per mail 14 juni 

att  avsluta alla domäner undantagen svenskaikido.se, samt  
att förnya svenskaikido.se i tio år med bibehållet pris.  

27. Administration – Policy förtjänsttecken 

Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för uppdraget är oförändrat. 

28. Administration – Beställning diplom SB&K 

Magnus skall på styrelsens uppdrag be om offert på 300 diplom av varje sort som saknas. 
Under hösten fortsätter arbetsgruppens arbete med att se över diplomens utformning och 
tillgänglighet. 

29. Administration – Stadgeändring SB&K 

Magnus har uppdraget att utreda vad de antagna propositionerna kring stadgeändring innebär 
för vårt förbund och klubbar. Inget nytt rapporterades, plan och ambitionen för uppdraget är 
oförändrat. 

30. Administration – PRIDE 

Riksidrottsförbundet och den samlade idrottsrörelsen deltar i Stockholms Prideparad lördagen 
den 6 augusti. RF välkomnar alla föreningar, ledare, lag, aktiva och förtroendevalda att 
manifestera en inkluderande och öppen idrottsrörelse. Paraden startar på Norr Mälarstrand kl. 
13.00. 
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Helga skall på styrelsens uppdrag göra en utlysning på förbundets sociala medier för att hitta en 
eller två aikidokas som kan ta på sig att samordna, bära aikidons paradbanderoll, dela ut t-shirts 
och dra paradvagnen med vatten och annat som behövs under dagen.  

31. Administration – Kampsportsdagarna 17–21 augusti 

Fredag 1 juli kom det en inbjudan från Peder Finnsiö, ordförande Stockholms Budo & 
Kampsportsförbund, att ta del av Kampsportsdagarna17-21 augusti på Sergels torg i 
Stockholm. Ett preliminärt besked skall lämnas senast 10 juli, och därefter slutligt besked 
senast 1 augusti. 

Evenemanget verkar bra med det bjuds in med allt för kort varsel. Helga skall på styrelsens 
uppdrag kontakta klubbarna i Stockholm för att undersöka intresset för deltaganden.  

32. Administration – SB&K förbundskonferens 

Förbundskonferensen kommer genomföras på Bosön (Lidingö, Stockholm) den 29–30 oktober. 
Konferensen riktar sig till underförbund och distrikt. 

En tanke introducerades förra möte om att innan konferensen initiera ett samarbete mellan 
dom olika former för japansk budo som finnes inom specialförbundet. Inget nytt 
rapporterades, plan och ambitionen är oförändrat. 

33. Administration – kommande styrelsemöten 

Förbundsstyrelsen beslöt 

att publicera planen för kommande styrelsemöten resten av verksamhetsåret: 

vecka 34, söndag 16 oktober 9-11.15, på video 
vecka 41, söndag 13 november 9-11.15, på video 
vecka 45, söndag 11 december 9-11.15, på video  
vecka 2, söndag 15 januari 9-11.15, på video 
vecka 6, lördag 11 februari, 9–16, fysiskt heldagsmöte, förmodligen i Göteborg 

Årsmötet brukar hållas någon gång i veckan 10 eller 11. I år var årsmötet lördag 12 mars. 

34. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Barbro Cartwright 


