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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–8 

Tid och plats: lördag 10 september 2022 kl. 09.00-16.00, Hotel C Vasaplan 4, Stockholm, 
eller digitala plattformen Zoom 

 
Närvarande: Magnus Burman, ordförande 

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

Adjungerad: Anna Spangfort, 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 Fredrik till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg som lades under rubrik Övrigt. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–7 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog utfall till och med juli. Förbundets ekonomi är god och i enlighet med 
verksamhetsplan och budget. 
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Barbro kunde berätta att bokföringen som görs av RF ekonomi fungerar bättre men att 
boksluten fortfarande är undermåliga. Barbro planerar att erbjuda SB&K kansli hjälp med att 
förbättra detta under slutet av innevarande räkenskapsår. Kostnader för Barbros resa ligger 
innanför planerade budget för styrelsearbete. 

Henrik frågade om förbundet borde använda kapitalförvaltning. Helga hänvisade till protokoll 
från sista SB&K årsstämma där en liknade fråga lyftes. SB&K kassör replikerade där att 
förbundet inte nyttjar någon form av kapitalförvaltning och att grundprincipen är att inte 
äventyra medlemmarnas medel. Barbro skall undersöka saken och återkommer till styrelsen 
om det är hennes bedömning att sådant skulle vara lämpligt. 

Styrelsen gav Daniel uppdraget att starta upp ett projekt om marknadsföring på sociala medier 
och äska budget för detta.  

6. Idrottsmedel projektstöd SF 2019 

Helga informerade om etableringsprojektet Wareware, budget 400 000 SEK, som skall vara 
genomfört senast 31 december 2022. Helga har ändrade omständigheter som begränsar den 
tid hon kan lägga på styrelsens arbete och måste lämna projektet. Det kommer hållas ett 
projektmöte där det skall diskuteras hur en uppdaterat projektbeskrivning kan skrivas och 
skickas till RF för att behålla delar av medlen. Om detta inte görs och om förslaget inte 
godkänns kommer pengarna återbetalas till RF. Henrietta och Hanna hjälper Helga med 
arbetet. 

Magnus informerade om det internationella projektet inom utveckling och representation, 
budget totalt 140 000 SEK skall vara genomfört senast 31 oktober 2022. Barbro fick uppgiften 
att ta reda på om förbundet kan fondera medlen till kommande verksamhetsår för användning 
2023.  

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. Det som protokollförts för det 
internationella projektet inom projektstöd 2019 gäller även dessa medel.  

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Projektet ”Gästande instruktör i klubben” har varit mycket lyckat. Projektbudgeten om 80 000 
SEK är fördelat i sin helhet till 13 klubbar som arrangerar totalt 14 läger. Fyra klubbar har fått 
avslag då deras ansökan för läger inte passade in i kriterierna, eller så har ansökan kommit in 
efter det att pengarna tagit slut. 

I och med att ovan projekt är avslutat kan styrelsen konstatera att ”Återstartsstöd #1” med 
budget om 230 000 SEK är förbrukat i sin helhet i enlighet med verksamhet det söktes pengar 
för. 

Fredrik föreslog att det skall undersökas om denna typ av stöd till genomförande av läger kan 
permanentas. Barbro var helt emot detta då det historiskt har visat sig att det överlag bara är 
stora klubbar och klubbar som är nära styrelsen som söker. Barbro påminde samtidig om det 
erbjudande om förluststöd som förbundet har. 

Henrietta föreslog att den information som finns på hemsidan om bidrag och stöd till klubbar 
paketeras och skickas ut till klubbarna på ett sätt som gör det enklare för dem att ta till sig. På 
hemsidan finns publicerat ett arbete Henrik har gjort sedan tidigare. Det innehåller samlad 
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information om hur man ansöker om stöd hos dom olika SB&K distrikt i landet. Styrelsen 
gillade förslaget att arbeta vidare med att sprida denna information och kommer lägga detta 
arbete under ”Projektet – Kontakt med klubbar”. 

Styrelsen konstaterade att det är ett demokratiproblem att processen kring hur klubbar söker 
stöd/bidrag ser så olika ut bland våra olika SB&K distrikt. 

Ytterligare ett internationellt projekt har beviljats för denna period, stöd till utvecklingsarbete 
inom den organisation som kommer ersätta Ki No Kenkyukai Association Internationale. 
Budgeten är 12 500 SEK och projektet skall vara genomfört senast 31 december 2022. Utöver 
det finns ytterligare 12 500 SEK för kommande år, genomfört senast 31 december 2023. Lars 
skall på uppdrag av styrelsen inkomma med genomförandeförlag till projekt som förbrukar 
medlen. 

9. Idrottsmedel projektstöd SF 2022 

Magnus informerade om arbetet med ”Återstart #2, ett film- och marknadsföringsprojekt med 
ungdomar som målgrupp” samt ”Återstart #3, ett film- och marknadsföringsprojekt” med 
föräldrar och vårdnadshavare till barn som målgrupp. Arbetet fortskrider enligt plan. 

Henrietta lyfte att det är bra om så mycket av projektens material blir digitalt så det kan leva 
längre än på just dom fysiska träffarna som är planerade, och att det kan få större spridning 
bland förbundets klubbar. 

10. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Daniel och Anna informerade. Arbetet är stort sett klart och förslag till stadgeändring 
inkommer innan nästa styrelsemöte. 

11. Uppdrag - Översyn av förbundets stadgar avseende jämställdhetsaspekter 

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

12. Uppdrag – Uppvisningstruppen 

Helga har ändrade omständigheter som begränsar den tid hon kan lägga på styrelsens arbete 
och meddelade att hon inte längre kan driva uppdraget. En arbetsgrupp bildades av Lars och 
Helga som tillsammans med Stefan Jansson skall undersöka hur arbetet kan drivas vidare. 

13. Projekt – Ungdomsråd 

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

14. Projekt - Stöd till Ukraina 

Svenska Aikidoförbundet stöder Aikido for Ukraine genom att samla in och vidarebefordra 
donationer genom att nyttja förbundets Swish-nummer. Inga stora summor har inkommit och 
styrelsen beslöt att skicka ut en påminnelse till förbundets medlemsklubbar. 

15. Projekt – Aikidoprofiler på Wikipedia 

Henrik föredrog underlag till beslutspunkt om avslut på detta projekt. Det har tidigare 
beslutats att projektet Aikidoprofiler skall nyttja Wikipedia. Detta då det inte bedömdes vara 
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hållbart att förbundet över tid ska ombesörja att en hyllningsvägg skapas och hålls uppdaterad 
kontinuerligt på den egna sidan. Wikipedia refuserar dock våra införanden med anledning av att 
de är av karaktären "hyllningsartiklar". 

Efter diskussion med Wikipedia, samt jämförelser med ett stort antal kategorier av andra 
idrottsutövare står det klart att det är att vi som förbund, som gör införanden problematiskt 
för såväl inramning som urval. Detta eftersom vi står ämnet alldeles för nära. Grader som vi 
som förbund antingen givit eller rekommenderat, är inte i sig en internationell merit (jmf. 
Tävlingsmerit). Berättelserna om respektive individ, historieskrivningen, kommer i huvudsak 
från personerna själva, och är inte omskrivna i externa, oberoende texter. Den s.k. 
encyklopediska relevansen, alltså hur viktigt detta är för andra än redan initierade, är svår att 
styrka. 

Henriks slutsats är att han inte längre anser att förbundet når längre i detta projekt och han 
föreslår därför att det läggs ner. Förbundsstyrelsen beslöt 
att  lägga ned projektet Aikidoprofiler baserat på denna information och slutsats.  

16. Projekt – OM AIKIDO på hemsidan 

Henrik fördrog kort om det pågående arbete med att höja kvaliteten på hemsidans innehåll. 

17. Projekt - Kontakt med klubbar 

Helga föredrog kort, plan och ambitionen för projektet är oförändrat. Henrietta och Hanna 
anslöt sig till projektet. 

18. Administration - Utbildning Aikikai 

Den helg som styrelsen på förra sammanträde beslöt att genomföra verksamhetsårets 
utbildning inom Aikiai har visat sig inte passa så bra. Förbundsstyrelsen beslöt 
att Fukushidoin/Shidoinutbildningen genomförs 21–22 januari, samt 
att uppdatera den utlysning som gjorts om arrangörskapet. 

19. Administration - International Aikido Federation (IAF) 

Styrelsen konstaterade att det är svårt att styrka varför svensk aikido skall betala den nu 
planerade dubbleringen av medlemsavgiften till IAF. Ingen verksamhet är presenterad för 
styrelsen som ger argument för ökningen. Summan ligger i storleksordning 10% av förbundets 
medlemsintäkter. 

Magnus och Henrik har uppdraget att utreda vad ett eventuellt utträde från IAF skulle innebära 
för svensk aikido. 

20. Administration – Resebrev från World Games 

Emil Frank har inkommit med ett resebrev från sin vistelse på World Games i Birmingham 
USA 7–17 juli. Detta kommer publiceras inom kort. 

21. Administration – Resebrev från IAF Youth Camp 

Pia Moberg och Fredrik har inkommit med ett resebrev från IAF Youth Camp i Papendal, 
Holland, 22–24 juli, dit förbundet sickade en ungdomsdelegation. Detta kommer publiceras 
inom kort. 
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Det har rapporterads om brister i arrangemanget och det ställdes frågor kring en delegation av 
vuxna män från Saudiarabien som deltog i lägret och tränande tillsammans med ungdomarna. 
Det förkom på plats ingen förklaring för varför dom var där. Svenska Aikidoförbudet tidigare 
har tillfrågats om att arrangera detta läger och med bakgrund av ovan fick Magnus i uppgift att 
skicka ett brev till IAF med öppna frågor om vilka erfarenheter som gjorts under 
genomförande som med fördel kan delas med framtida tilltänkta arrangörer. 

22. Administration - IAF Youth Working Group 

Pia Moberg har informerat styrelsen om att hon 26 juli avgick som representant för Sverige i 
IAF Youth WG och som ordförande för gruppen. Denna post lämnas vakant intill vidare. 

23. Administration – Policy förtjänsttecken 

Barbro informerade. Arbetet pågår och förslag till policy kommer presenteras på framtida 
styrelsemöte under verksamhetsåret. 

24. Administration – Utgivningsbevis 

Henrik föredrog underlag till beslutspunkt. Svenska Aikidoförbundet har sedan länge en 
ansvarig utgivare. Förbundets hemsida är därmed grundlagsskyddad, och lyder inte under 
GDPR. Det innebär att vi kan publicera personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter eller 
bilder. Nästa år i november löper nuvarande utgivningsbevis med Per-Åke Wilhelmsson som 
ansvarig utgivare ut. Styrelsen behöver besluta om förbundet har behov av att förnya detta, 
och i så fall påbörja arbetet med att hitta en lämplig person. 

Kriterierna skall vara (från PRV): 
"En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person, och den ska utses av ägaren för 
tidskriften. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan vara samma fysiska person. Utgivaren kan 
vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt arton 
år. Ansvarig utgivare får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap." 

I tillägg till ovanstående anser Henrik det är lämpligt med någon långsiktigt förbundsinvolverad 
då utgivningsbeviset gäller i 10 år. Personen får med fördel ha en publicistisk bakgrund. 

Ett utgivningsbevis ger ett förenklat förfarande vid publicering och en större möjlighet att 
publicera det vi vill. Nackdelarna är att det kräver en insats för att hitta rätt person och det 
kostar 3 000 SEK. Förbundsstyrelsen beslöt 

att  påbörja arbetet med att hitta en lämplig person som kan vara ansvarig utgivare för 
förbundets hemsida under en period av 10 år. 

25. Administration – SB&K förbundskonferens 

Förbundskonferensen kommer genomföras på Bosön (Lidingö, Stockholm) den 29–30 oktober. 
Konferensen riktar sig till underförbund och distrikt. Förbundsstyrelsen beslöt 
att  förbundet representeras av Barbro, Henrietta, Hanna och Lars. 

Inbjudan har också sickats till valberedning att närvara med 2 representanter. 
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26. Administration- Medlemsansökan 

29 juli inkom medlemsansökan till SB&K från föreningen Skaraborg Aikidoförening. 
Förbundsstyrelsen beslöt per capsulam per mail 30 juli 
att  godkänna medlemsansökan till SB&K från föreningen Skaraborg Aikidoförening. 

31 augusti inkom medlemsansökan till SB&K från Shuren Aikido Malmö Klubb. 
Förbundsstyrelsen beslöt 
att  godkänna medlemsansökan till SB&K från Shuren Aikido Malmö Klubb. 

27. Administration – kommande styrelsemöten 

Planen för kommande styrelsemöten reviderades och ligger nu som följande: 

vecka 42, söndag 23 oktober 9-11.15, på video 
vecka 49, söndag 11 december 9-11.15, på video  
vecka 2, söndag 15 januari 9-11.15, på video 
vecka 7, lördag 18 februari, 9–16, fysiskt heldagsmöte, i Göteborg 

SB&K årsmötet är bekräftat till lördag 25 mars, fysiskt, i Stockholm. Om upplägget blir det 
samma som innan pandemin kommer alla UF att få erbjudande om att hålla sina årsmöten på 
samma plats, samma dag, innan huvudstämman. 

28. Övrigt 

Norges Aikidoforbund har ett ungdomsförbund som kontaktat Hanna för att knyta kontakt 
med svenska ungdomar på läger. Styrelsen kommer publicera en inbjudan i förbundets 
nyhetsbrev, på hemsidan och på sociala medier. 

Enköping Ki-Aikidoförening håller läger med Shihan Bruno Maule, 9 Dan. Lars fick i uppdrag att 
inkomma med en rapport från lägret som förbundet kan sprida. 

29. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Fredrik Shirén 


