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Protokoll 
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2023–1 

Tid och plats: söndag 22 januari 2023 kl. 09.00-11.15, digitala plattformen Zoom 
 

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

Frånvarande: Lars Hägglund, ledamot  

Adjungerad: Moa Lindell, 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 Hanna till justerare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från sammanträde 2022–10 lades till handlingarna. 

5. Ekonomi 

Barbro föredrog det preliminära resultatet för 2022. 

Ikigai Aikidoklubb har inte inkommit med det ekonomiska utfallet av Sverigelägret. Magnus 
försäkrade om att det snart är klart. 
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6. Idrottsmedel projektstöd SF 2020 

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

Magnus har styrelsen uppdrag att uppdatera ansökan med syfte att bidraget godkänns för den 
genomförda representationen vid Kagamibiraki i Tokyo januari 2022. Om den inte godkänns av 
RF inom ramarna för bidraget kommer resan bekostas av förbundet. 

7. Idrottsmedel projektstöd SF 2021 

Lars har på styrelsen uppdrag inkommit med förlag till projekt som förbrukar medel beviljade 
för verksamhet senast 31 december 2023. Förbundsstyrelsen beslöt 
att bekosta Jan Erikssons medverkan vid, 2nd Memorial for Doshu Yoshigasaki, i Haigerloch, 

20-22 oktober 2023, upp till 12 500 kronor. 

När dessa medel redovisats är Idrottsmedel projektstöd SF 2021 avslutat. 

8. Idrottsmedel projektstöd SF 2022 

Filmerna som gjorts med medel från ”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 är nu klara används i förbundets 
marknadsföring. 

Magnus och Henrietta har uppdraget att uppdatera projektplanen och leda arbetet vidare. 

Barbro skall kontrollera vilka fakturor som kommit in under 2022 och hur detta påverkar årets 
resultat. 

9. Idrottsmedel projektstöd SF 2023 

Det har kommit mail till förbundet från SB&K om möjlighet att ansöka om Återstartstöd #4 
men det var på sittande möte oklart om förbundet kan ansöka om detta eller inte. Helga fick i 
uppgift att kontakta SB&K kansli för att reda ut frågan. 

10. Uppdrag - Valberedningens uppdrag 

Henrietta och Daniel har uppdraget att färdigställa styrelsens proposition om uppdatering av 
förbundets stadgar med förtydligande av valberedningens uppdrag. 

11. Uppdrag – Internationell representation 

Magnus berättade om sin representationsresa till Tokyo för att närvara vid Kagamibiraki januari 
2022 samt möte med Doshu och Hombu Dojo-Cho. 

Styrelsen diskuterade kommande 65 års jubileum i 2026 och Magnus fick uppdraget att 
undersöka möjligheterna för ett besök av Doshu och Hombu Dojo-Cho. 

12. Projekt - Stöd till Ukraina 

Organisationen ”Aikido for Ukraine” har en ny hemsidan och en förnyad appell. Magnus och 
Henrik fick uppdraget att göra ett nyhetsbrev till förbundets medlemsklubbar. 
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13. Projekt – Hemsidan 

Henrik föredrog om sitt ständiga pågående arbete med förbundets hemsida. Då hemsidan är 
gjort av en webbyrå, KAN, och inte enbart lutar sig på standardlösningar uppstår det nu fel 
som inom kort inte kommer kunna hanteras utan att åter igen ta hjälp av KAN. Henriks 
bedömning är att kostnaderna för detta ligger väl inom ramarna som är satta i budgeten. 

Hanna uttryckte intresse och hon kommer framgent engagera sig i arbetet tillsammans med 
Henrik. 

14. Administration - Marknadsföring 

29 december skickade Daniel ett förslag till styrelsen för Facebook-annonseringen gällande de 
nya filmerna som tagits fram med medel från Återstartsstöd 2 & 3. Förslaget bestod av att visa 
6 av de 8 nya filmklippen (en begränsning från Facebook) i en automatiserad annonsering där 
Facebook analyserar de mest populära klippen och visar mer av dem. 

Datumintervall: 1–31 januari 
Budget: 58.900kr = 1900 kr per dag 

Förbundsstyrelsen beslöt 29 december per capsulam per mail 
att bifalla förslaget från Daniel om annonsering. 

15. Administration - Utbildning Aikikai 

Utbildningen för Fukushidoin/Shidoin genomfördes den 21–22/1. Det är 14 personer anmälda 
från 12 olika klubbar. Karlshamn Aikidoklubb och Magnus Olsson är lokal organisatör och 
Maria Ahlström och Leif Sunje från Graderingskommittén ansvarar för utbildningsdelen. 

16. Administration - IAF 

Styrelsen diskuterade inbjudan från IAF att nominera representanter till tre olika evenemang. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att inte nominera representanter till Combat Games 2023 in Riyadh, Saudiarabien, 29–30 

oktober 2023. 

Förbundsstyrelsen beslöt 
att nominera representanter till Young 18+ Kyoto Seminar september 2023 och All Japan 

Embu Japan i maj 2024. Nomineringen kommer ske inom ramarna av förbundets 
verksamhet Uppvisningstruppen och förbundsstyrelsen hoppas dessa evenemang kan 
agera incitament för engagemang i truppen. 

Cecilia Ralfe Stelander har inkommit till styrelsen med en rapport från möte i IAF Gender 
Working Group 18/12 2022. 

17. Administration – SB&K 

Som fortsättning på arbete med visionen bjuder styrelsen för Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet in till en konferens på Bosön i Stockholm. Konferensen startar lördag 
den 4/3 kl.11.00 och avslutas med en lunch kl.12.00 den 5/3. Aikidoförbundet kommer 
representeras av Barbro, Henrietta, Hanna och Lars. 

Henrik har uppdraget att välja leverantör av papper och lägga en beställning på nya barn- och 
deltagardiplom då dessa är slut i webshoppen som tillhandahållas av SB&K kansli. 
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18. Administration – Årsmöte 

Verksamhetsberättelsen skall skickas till SB&K senast fredag 10 februari. 

Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa har inkommit med en motion till årsmötet. Henrik fick 
styrelsen uppdrag att skriva ett bemötande. 

Barbro har inkommit med förslag till en budget.  

Alla övriga årsmöteshandlingar skall vara klara för beslut nästa sammanträde, 18 februari, 
fysiskt i Göteborg. 

19. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

………………………………………  

Helga Une    

 

Justeras      Justeras 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Magnus Burman      Hanna Bergström 


