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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–9 

Tid och plats: söndag 23 oktober 2022 kl. 09.00-11.00, digitala plattformen Zoom 
 

Närvarande: Magnus Burman, ordförande 
Hanna Bergström, ledamot 
Daniel Larsson, ledamot 
Lars Hägglund, ledamot 
Fredrik Schirén, ledamot 
Helga Une, sekreterare 

Frånvarande: Henrik Agertz, vice ordförande 
Barbro Cartwright, kassör 
Henrietta Florén, ledamot 

Adjungerad: Emil Frank, ledamot Valberedningen 
Christjan Wegner, under punkten 9, film- och marknadsföringsprojekt 

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 Lars till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–8 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro har 15 september skickat ekonomirapport och utfall till och med augusti till styrelsen. 
Förbundets ekonomi är god och i enlighet med verksamhetsplan och budget. 
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6. Idrottsmedel projektstöd SF 2019 

Helga hade inget nytt att rapportera om etableringsprojektet Wareware, budget 400 000 SEK, 
som skall vara genomfört senast 31 december 2022. Ambitionen ligger i linje med protokoll 
från förra sammanträde. 

Magnus hade inget nytt att rapportera om det internationella projektet inom utveckling och 
representation, budget totalt 140 000 SEK skall vara genomfört senast 31 oktober 2022. 
Ambitionen ligger i linje med protokoll från förra sammanträde. 

7. Idrottsmedel projektstöd SF 2020 

Magnus hade inget nytt att rapportera om projektet inom internationella positioner, budget 
totalt 30 000 SEK, som skall vara genomfört senast 31 december 2022. Ambitionen ligger i linje 
med protokoll från förra sammanträde. 

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Lars informerade om projekt utvecklingsarbete inom den organisation som ersatt 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 har ett uppdrag från styrelsen att inkomma med 
förlag 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. 

Film och foto utfördes i Uppsala helgen 15–16 november. Styrelsen fick se lite material från 
dagen och resultatet ser mycket lovande ut. De två workshops som var planerade att 
genomföras i Göteborg och Sundsvall blev inställda på grund av det var för få anmälda. 
Henrietta skall ta fram förslag till enkät till klubbarna om varför det inte funnits intresse, om 
det varit för kort varsel, en fullbokad höst, innehållet är inte presenterats tydligt eller om det 
helt enkelt är ointressant innehåll. Projektet kommer att agera utifrån de svar som inkommer.  

Under tiden finns möjlighet att skapa en annan projektaktivitet tillsammans med ungdomar som 
kan användas i marknadsföringssyfte. Christjan Wegner som engagerats till projektet besökte 
mötet och berättade om sina tanker och idéer för arbete vidare. 

10. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Daniel och Emil föredrog förslag till nya skrivningar i förbundets stadgar som berör 
valberedningen.  

Daniel skall på styrelsens uppdrag förbereda en proposition om stadgeändringar till 
förbundsstämman 2023. Beslut om propositionens utformning och innehåll fattas nästa 
styrelsemöte 11 december. 

11. Projekt - Stöd till Ukraina 

Den påminnelse om vädjan att stötta organisationen ”Aikido for Ukraine” som förbundet 
beslöt om på förra sammanträde skall skickas ut så snart som möjligt. 
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12. Projekt - Kontakt med klubbar 

Helga föredrog kort. Planen och ambitionen för projektet är oförändrat. 

13. Administration - Utbildning Aikikai 

Den uppdatering av utlysning om arrangörskap som förbundet beslöt om på förra 
sammanträde skall skickas ut så snart som möjligt. 

14. Administration - IAF Gender Working Group (IAF GWG) 

Cecilia Ralfe Stelander har inkommit med rapport från sammanträde i arbetsgruppen IAF 
GWG den 25 september.  

Förbundsstyrelsen diskuterade kort strategi för kandidat till IAF styrelse vid Summit i Tokyo i 
2024.  

I detta sammanhang lyftes även frågan om styrelsen borde förbereda en motion till denna 
Summit om att ålägga IAF att instifta en valberedning. 

15. Administration – Policy förtjänsttecken 

Punkten bordlades då Barbro var frånvarande. 

16. Administration – SB&K  

En enkät har inkommit från SB&K med frågor kring genomförande av Kampsportsgalan. Bland 
annat tillfrågas UF och Idrottsföreningar om SB&K kansli borde lägga tid och pengar på 
arrangemanget. Styrelsen formulerade en rad frågor kring detta som borde besvaras innan 
enkäten kan skickas in. Magnus skall på styrelsens uppdrag skicka dessa frågor till SB&K kansli. 

SB&K projekt ”Kampsport för fler” söker pilotföreningar och styrelsen beslöt att sprida 
informationen till förbundets medlemsklubbar med nyhetsbrev och på förbundets sociala 
medier. 

17. Administration – Årsmöte 

SB&K:s årsstämma kommer genomföras fysiskt den 25 mars.  

SB&K kansli har skickat ut information att UF inom kort kommer få erbjudande om att 
genomföra sina årsmöten på samma dag och plats, som var vanligt innan pandemin.  

Förbundsstyrelsen beslöt 
att tacka ja till detta erbjudande när det kommer, samt 
att börja planera tidslinje och arbetsfördelning enlig detta. 

Valberedningen har inkommit med skriftlig information om sin arbetsordning fram till årsmötet. 
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18. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Lars Hägglund 


