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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–10 

Tid och plats: söndag 11 december 2022 kl. 09.00-11.00, digitala plattformen Zoom 
 

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

Frånvarande: Hanna Bergström, ledamot 

Adjungerad: Emil Frank, ledamot 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 Henrik till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–9 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog utfall till och med oktober. 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. 

Magnus föredrog om det internationella projektet inom utveckling och representation, budget 
totalt 140 000 SEK skall vara genomfört senast 31 oktober 2022. 24 oktober skrev Magnus en 
anhållan som skickades till RF om dispens att nyttja projektmedel till 20230131. 2 november 
fick styrelsen svar från RF igenom SB&K kansli att anhållan inte godkänts. 120 000 SEK av den 
totala budgeten är bidrag från RF, dessa pengar skall återbetalas. 20 000 SEK av budgeten är 
förbundets egna pengar och denna summa återförs till förbundets likvida medel. Denna del av 
Idrottsmedel projektstöd SF 2019 är nu avslutat. 

7. Idrottsmedel projektstöd SF 2020 

Beviljat projekt inom internationella positioner, budget totalt 30 000 SEK, som skall vara 
genomfört senast 31 december 2022. 

Magnus fördrog ett förslag till beslut om verksamhet med internationalisering inom detta 
projektstöd. Svenska Aikidoförbundet har inte varit representerad vid Kagamibiraki på många 
år trots att flera av våra medlemmar blivit rekommenderade och erhållit de högsta 
utmärkelserna inom Aikikai. Ceremonin vid 2023 års Kagamibiraki är endast öppen för den 
som erhållit den rekommenderade graden och den som ansvarat för rekommendationen. Den 
person som i år blivit rekommenderad för 7:e dan har i dagarna fått ett positivt 
förhandsbesked och kommer närvara. 

Magnus har diskuterat detta med graderingskommittén anser det strategiskt lämpligt att 
ordförande (som är den som rekommenderar högre grader) medverkar vid Kagamibiraki 2023. 
Syftet med resan är att skapa kunskap och förståelse för processerna kring de högre graderna 
genom dels närvaro vid Kagamibiraki och vid enskilda möten med ledande personer inom 
Aikikais organisation (Hombu dojo-cho, Doshu, head of international department) diskutera 
och stärka relationerna mellan Sverige och Japan samt diskutera aikidons framtid och 
internationella organisation. En budget á totalt 27 000 SEK presenterades. Magnus fick 
styrelsen uppdrag att uppdatera ansökan så att bidraget godkänns för denna representation. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att bifalla den förslagna budgeten för denna internationella representation. Om den inte 

godkänns av RF inom ramarna för bidraget kommer resan bekostas av förbundet. 

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Lars informerade om projekt utvecklingsarbete inom den organisation 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 fördrog om utvecklingen. Efter Kenjiro Yoshigasakis bortgång, februari 2021 samordnades 
ett antal möten online i syfte att organisera Ki-Aikidon i Europa. 

Det bildades en huvudgrupp med högt graderade tillsammans med Yoshigasakis änka, i försök 
att ena klubbarna i Europa inom Ki No Kenkyukai Internationale. 

Efter ungefär ett år beslutades att lägga ner Ki No Kenkyukai Internationale, fortsättningsvis 
Internationale. 
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Det växte snabbt fram en ny paraplyorganisation, Ki No Kenkyukai Musubi, fortsättningsvis 
Musubi, som tog över ansvaret för de graderingar som hittills gjorts under Internationale. Den 
består av ett antal högt graderade som tillsammans som organisation garanterar kvaliteten av 
nya graderingar. Man upprättade register över de graderingar som hittills var gjorda. 

Organisationen har ingen egentlig administration utan endast ett register över de högre 
graderingarna, Shodan och uppåt. Bland annat har man tagit fram en diplommall som mailats ut 
till ansvariga i klubbar och Shihans att ordna med utskrifter och tryck för underskrift och 
utdelande till graderande. Varje högre grad som examineras registreras hos Musubi. Musubi 
ber en gång per år om nomineringar till högre utnämningar, Godan och uppåt.  

På grund av det som beskrivits här ovan och att det inte hålls några styrelsemöten inom 
organisationen, finns det ingen grund för någon representation som kostar något. Därför 
kommer de avsatta medlen för representation inte att kunna förbrukas och12 500 kr beviljad 
för verksamhet senast 31 december 2022 skall därför återbetalas till RF. Lars har ett uppdrag 
från styrelsen att inkomma med förlag till projekt som förbrukar medel beviljade för 
verksamhet senast 31 december 2023. 

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. Större delar av den planerade 
verksamheten är genomfört. Verksamhet för dom resterande medlen skall beskrivas i en 
uppdatering av projektplanen. 

Återstartsstöd #2 har en total projektbudget på 309 000 där 279 000 är beviljade medel från 
RF och 30 000 är förbundets egen satsning. Dessa medel skall förbrukas senast 31/12/2022. 

Återstartsstöd #3 har en total projektbudget på 290 000 där 265 000 är beviljade medel från 
RF och 25 000 är förbundets egna satsning. Dessa medel skall förbrukas senast 31/7/2023. 

Marknadsföring av materialet på sociala medier är representerade i den samlade 
projektbudgeten med 60 000 kr + 70 000 kr, 130 000 kr totalt. Daniel fick uppdraget att 
inkomma med ett förslag till marknadsföringskampanj, med start juldagen. 

10. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Daniel föredrog det uppdrag han fick på förra sammanträde, ett färdigt förlag till motion om 
stadgeändring som bättre beskriver valberedningens uppdrag och tydlig visar på existerande 
skrivning och förlag på ny. Förslaget gillades av styrelsen men behövs ytterligare genomläsning. 
Beslut fattas nästa sammanträde. 

Henrietta fick uppdraget att tillsammans med Daniel färdigställa motionen. 

11. Projekt - Stöd till Ukraina 

Insamlingen avslutas för den här gången och 7 066 kr skickas till organisationen Aikido for 
Ukraina. Det noterades att organisationen har informerat om en planerat ny hemsidan och en 
förnyad appell. Styrelsen kommer förhålla sig till ett förnyat engagemang där dessa nyheter 
kommuniceras. OCR koder för insamlingen är fortfarande aktiva så eventuella medel som 
inkommer kommer skickas vidare när det anses vara en tillräckligt stor summa. 

  



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–10   Sida 4 av 7 

12. Projekt - OM AIKIDO på hemsidan 

Henrik föredrog sitt fortsatte arbete med OM AIKIDO på förbundets hemsida. Han har satt 
samman en ordlista ämnad som stöd för tränande och instruktörer i klubbar. Det är inget krav 
i aikido att man ska kunna japanska, men intresset är stort för våra termer, samtidigt som det 
kan vara svårt att söka vederhäftig information själv, anpassad till våra behov, förväntningar och 
förförståelse. Förbundsstyrelsen gillade arbetet, som är gediget, och Henrik fick i uppdrag att 
publicera så snart som möjligt. 

13. Administration - Utbildning Aikikai 

Svenska Aikidoförbundets styrelse har tidigare beslutat att utbildningen för Fukushidoin/Shidoin 
skall genomföras den 21-22/1 2023. Tre klubbar har aviserat intresse och möjlighet att stå värd 
för denna. Aikidoförbundet skall sträva efter att i möjligaste mån sprida våra egna event 
geografiskt. Tidigare år har utbildningen hållits i Sundsvall, Göteborg, Stockholm, Malmö. 
Därför förordar Magnus denna gång Karlshamn. 

Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam per mail 22 november 
att uppdra åt Karlshamn Aikidoklubb att i samverkan med graderingskommittén utbildare 

arrangera utbildningen för Fukushidoin/Shidoin den 21-22/1 2023. 

14. Administration - IAF 

Det noterades att följande kommunikéer har inkommit till styrelsen från IAF. Styrelsen 
kommer förhålla sig till uttagningarna nästa sammanträde. 

4 december: 

Konstruerad av IOC under GAISFs extraordinära generalförsamling den 29 november 2022 
och med 2/3 majoritet av rösterna, upplöstes GAISF och upphörde att existera. 

I den nya konstellationen utgör IAF nu en del av det återstående organet som kallas 
SportAccord genom sitt medlemskap i Alliance of Independent Recognized Members of Sport 
(AIMS). I denna nya konstruktion är AIMS en 10%-ig aktieägare i SportAccord. SportAccord är 
den kooperativa affärsenheten för all sport med syftet att organisera den årliga SportAccord 
Convention och multisportevenemang som Combat Games. 

AIMS är det enda lämpliga organet där IAF kan vistas. Som en av grundarna av AIMS förblir IAF 
därmed en del av International Sport Community. IAF representerar Aikido i denna 
konstellation som en budo, som en kampsport och som en demonstration Sport utan 
konkurrens. AIMS i sig är direkt erkänt av IOK sedan 2019 och kommer att hålla sina framtida 
generalförsamlingar i IOK:s högkvarter. 

IAF:s närvaro i AIMS är som följer: Kei Izawa, vice ordförande i IAF, är sedan 2018 kassör för 
AIMS och är även nu medlem i Fair Play Commission, som gör det möjligt för IAF att 
representera en moral baserad på Budo principer och värderingar inom idrottsföreningen. 
IAF:s ordförande, Wilko Vriesman, är en del av Multi Sports Commission för att säkra 
positionen som Aikido i internationella evenemang. 

Hela strukturen för International Sport Community har nu återställts och kommer att ses 
över. IAF har därför, före GAISF-upplösningen, rekommenderat till Doshu att IAF i denna nya 
konstellation av intressenter är i behov av att anpassa sig till en nödvändig rättslig ram. 
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8 Dec: 

Combat Games 

För bara en vecka sedan fick IAF besked om att slutdatumet för IAF:s deltagande i Combat 
Games 2023 i Riyadh är satt till 29–30 oktober 2023. 

Varje medlemsland kan skicka och nominera till det evenemanget en person i ålderskategorin 
18–45 år, mellan 2:a - 4:e dan. Alla utgifter (flyg, hotell, visum etc.) kommer att tillhandahållas 
av värdlandet, Saudiarabien. Som vanligt för Combat Games kommer även experter (5:e - 6:e 
dan) att utses av IAF. 

Registreringen för evenemanget kommer att starta den 1 februari till slutet av april 2023 och 
kommer att hanteras av DC-medlemmen Adam Manikowski, teknisk delegat för Embukai-delen 
av evenemanget, i samarbete med administrationsteamet. 

 

Young Adult 18+ Working group 

Under 2017 lanserades IAF Youth Working Group, på det inledande initiativet av den avlidne 
Renato Filippin Sensei och nuvarande IAF:s vice ordförande, Kei Izawa. Till en början bara i 
Europa, men nu har vi 3 kontinentala och regionala arbetsgrupper aktiva - i Europa, Sydamerika 
via ULA-IAF och även i den arabiska regionen. 

Då Ungdomsarbetsgruppen främst riktar sig till ålderskategorin 12-17 år är det logiskt att en 
uppföljning kommer att organiseras. Detta kommer att vara arbetsgruppen för unga vuxna 
18+. 

Det första initiativet för denna arbetsgrupp togs 2019 när tre länder, Frankrike, Belgien och 
Chile, ombads att bilda ett nationellt ungdomsprogram och ett team. 

Efter den framgångsrika lanseringen av detta initiativ ber vi nu våra andra medlemmar att också 
bilda ett sådant program och ett sådant team, och att nominera varsin representant till denna 
nya arbetsgrupp. 

Målålderskategorin för arbetsgruppen Unga vuxna 18+ är från 18 till 29 år, betyg från 1:a dan 
till 3:e dan. Det första mötet i denna utökade arbetsgrupp är planerat i februari 2023. 

Skicka informationen om din representant till chair-18pluswg@aikido-international.org. Från 
IAF-sidan kommer vi också att anordna specifika evenemang för denna ålderskategori. 

IAF planerar att bjuda in dessa landslag att delta i IAF-delen av All-Japan Aikido Embu i 
framtiden. 

IAF anordnar också för närvarande ett evenemang i Kyoto i samarbete med Aikikai och Kyoto 
Aikido Renmei. Detta kommer med största sannolikhet att äga rum 15-17 september 2023 
med ett seminarium och en Embukai för unga vuxna 18+. 

Instruktörerna kommer att vara Dojo-cho och unga Hombu-instruktörer. Evenemanget 
kommer att vara öppet för 50 aikidokas som kommer från länder utanför Japan och som är 
nominerade av en IAF-medlemsorganisation. De kommer att träna med sina japanska 
motsvarigheter i Kyoto. 

Organisationen av detta evenemang är i händerna på DC-medlemmen Yoko Okamoto med 
stöd av en verkställande kommitté. Kostnaderna för att delta i detta evenemang bör täckas av 
de nominerade unga aikidokas och om möjligt med stöd av det nationella förbundet. Ansökan 
till detta evenemang startar i februari 2023. 



 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2022–10   Sida 6 av 7 

15. Administration – Kampsportsfestivalen 

18 september inkom till styrelsen en inbjudan att delta som arrangör av aktiviteter på 
Kampsportsfestivalen på Stockholmsmässan 2-4 december. Inbjudan skickades av Peder 
Finnsiö, koordinator Kampsportsfestivalen, samt ordförande för SB&K Distrikt 
Stockholm/Gotland och ordförande för Svenska Kung Fu & Wushuförbundet. 

Förbundet har tidigare ansträngt sig för att deltaga i detta arrangemanget. I inbjudan står det 
att arrangörerna i år prioriterar större tävlingar, med önskan om att få en mer framträdande 
position. Arrangören ser gärna en större tävling, som till exempel ett SM, ett internationellt 
utbyte eller en större cup-tävling. 

Förbundsstyren beslöt per capsulam per mail 
att tacka nej till inbjudan att delta i arrangemanget. 

16. Administration – SB&K 

Magnus föredrog dom minnesnoteringar som Hanna skrev på Förbundskonferensen 29–30/10 
på Bosön. Lars representerade också styrelsen på konferensen och berättade om den 
värdegrund som presenterades. 

SB&K har kallat till en nätverksträff för UF när det gäller Barn- och Ungdomsträning. Träffen är 
digital, 13 december. Magnus fick i uppdrag att deltaga. Det har också kallats till en workshop 
4–5 februari, men då enbart för idrotter med tävling. 

17. Administration – Årsmöte 

SB&K:s Förbundsstämma genomförs som fysiskt möte lördag den 25 mars 2023. Det är nu 
klart att stämman återvänder till World Trade Center (WTC) i Stockholm. Underförbund 
erbjuds möjligheten att genomföra fysiskt årsmöte i anslutning till SB&K:s den 25 mars. SB&K 
bekostar lokalen. 

Förbundsstyrelsen beslöt per capsulam 29 november 
att tacka ja till erbjudande om att genomföra fysiskt årsmöte i anslutning till SB&K:s den 25 

mars. 

Styrelsen noterade att SB&K:s stämma planeras som ett fysiskt möte. I dagsläget är det inte 
möjligt en hybridstämma (fysisk och digital) utifrån ekonomiska förutsättningar och 
arbetsbelastning på anställd personal. Sändning av stämman kan bli aktuell för möjlighet att ta 
del av den på distans men det är ännu inte beslutat. 

Valberedningen inkom till styrelsen 4 december med en önskan om att styrelsen enas om ett 
förslag om hur stor styrelse som skall föreslår årsmötet. En enig förbundsstyrelsen vill föreslå 
årsmötet att reducera styrelsen från Ordförande + 8 ledamöter till Ordförande + 6 ledamöter. 
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18. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Henrik Agertz 


