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Presentationer av kandidater i valberedningens förslag 

Presentationerna är skrivna av respektive person. 

 

Hanna Bergström, 27 år 

Jag har tränat Aikido i 15 år och har 2 dan. Mina 

intressen i styrelsearbetet har varit varierande och i 

framtiden hoppas jag på att få syssla både med 

kommunikation och hållbarhet. Jämställdhet och 

inkludering är en otroligt viktig del i vår gemenskap, som 

jag tycker alltid kan arbetas vidare på. Hur våra nätverk 

fungerar med informationsspridning och samarbete 

intresserar mig också, både inom Aikidon och med 

andra kampsporter. Som följd för detta har jag vid tid för 

årsmötet varit med på två träffar med SB&K under mitt 

första år i styrelsen. Min klubb sedan många år tillbaka 

är Enighet Aikido i Malmö där jag tränar för Stefan 

Stenudd. Jag började träna Aikido 2008 i Hörby Aikidoklubb för Magnus Bäcklund och 

sedan i Kristianstad Aikikai för Anders Kamp och Lars Tornemark. Under ett års tid gick 

jag Aikido-linjen i Norge på Hadeland Folkehøgskole och tränade i klubben Hadeland 

Aikido, för Dimitri Farmakidis. Jag jobbar som miljö- och klimatkonsult men har inte 

svart bälte i det än. Underhåller mig annars med husrenovering(bygge) med lerputs. 

Jag är med i styrelsen för Enighet Aikido sedan 2017 och blev invald i förbunds-

styrelsen förra året. I Norge var jag stipendiat/mentor till min Aikido-klass. 

 

 

 

Barbro Cartwright, 61 år 
 

Nu är det närmare ca 17 år sedan jag började träna i 

Göteborgs Aikidoklubb och jag har varit på en hel del läger 

både i Sverige och internationellt, har 1 kyu. Till vardags 

arbetar jag som ekonom och har jobbat i alla möjliga olika 

branscher och just nu på Chalmers. Jag blev invald i 

styrelsen 2013, har varit kassör sedan 2013 och vill 

fortsätta styra Förbundets redovisning att fortsätta 

förbättras där min breda erfarenhet som ekonom kommer 

väl till användning. 
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Henrietta Florén, 37 år 

Jag började träna aikido 1999 i Aikido dojo Falun. Tack 

vare studier på olika orter har jag haft förmånen att få 

träna aikido i flera klubbar och olika stilar under åren 

men nu är jag tillbaks i Falun där allt började. 2019 

graderade jag shodan för Shishiya sensei och det är den 

grad jag har idag. Sedan 2015 jobbar jag som 

förvaltningsledare på Trafikverket. Rollen innebär att jag, 

tillsammans med min grupp, ser till att det finns 

uppdaterade arbetssätt och IT-stöd för hantering av 

ärenden i Trafikverket. Jag har arbetat i som ledamot i 

styrelsen för Svenska aikidoförbudet sedan 2022, jag är även ordförande i Aikido dojo 

Falun sedan ett antal år tillbaks. Styrelsearbetet är något jag tycker är väldigt roligt och 

jag hoppas kunna bidra men min kunskap och kompetens.  

 

 

Fredrik Schirén, 46 år 

Jag har tränat Aikido sedan 1992 och började min träning på 

Växjö Aikidoklubb där jag tränade Iwama Ryu Aikido. Sedan 

dess har jag fortsatt att träna denna stil. År 2007 grundade min 

fru och jag Jin Aikido Dojo Växjö och ledde klubben i flera år. 

År 2011 gick tre aikidoklubbar i Växjö samman till en klubb, 

Sedokan Aikido Dojo Växjö. 

Jag har nu graden 4 dan Aikikai och har varit instruktör för barn 

och ungdomar i nästan 20 år. Utöver Aikido är jag utbildad 

skådespelare och har arbetat inom projektledning, regi, socialt 

arbete, tidningsutdelning och mer därtill. För närvarande 

arbetar jag som nycirkuspedagog och teaterlärare på 

Kulturskolorna i Alvesta och Kalmar. Jag har varit engagerad i 

föreningsarbete sedan jag var tonåring och har totalt suttit i förbundsstyrelsen i fem år. 

Mitt engagemang har varit framförallt barn- och ungdomsverksamhet. Jag vill bidra till att 

stärka barn- och ungdomsperspektivet i svensk Aikido, inte minst för att majoriteten av de 

som tränar aikido i Sverige idag är under 25 år.  
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Lars Hägglund, 51 år                                              

Västerås Ki-Aikidoklubb. Har tränat sedan 2012 och tog  

Nidan våren 2022. Sitter med i klubbens styrelse som 

suppleant och är även en av klubbens instruktörer. 

Arbetar som polis sedan 2003 och har efter 17 års 

utredningsarbete gått ut i yttre tjänst igen i uniform. Har 

ett förflutet från sjukvården, främst ambulanssjukvården, 

är även utbildad sjuksköterska, Är pappa till 3 barn som 

bor hos mig varannan vecka. Har suttit med i 

förbundsstyrelsen 2 mandatperioder och ställer upp till 

en 3:e period, har tidigare suttit med i olika styrelser 

genom åren och även haft uppdraget som ordförande i Västeråsklubben under 3 år. Har 

börjat engagera mig som ansvarig för Nationella uppvisningstruppen och kommer att 

tillsammans med trupptränaren utveckla och driva den. Kommer att fortsätta arbeta med 

det ordinarie styrelsearbetet och bidra så gott jag kan samt även fungera som 

representant för Ki-Aikidon i Sverige. 

 

Henrik Agertz, 42 år 

Började träna 1991 i Eksjö Budoklubb. Har sedan 1999 

tränat många omgångar i Kobayashi Dojo i Japan, både 

som uchi- och sotodeshi, där jag också har tagit samtliga 

dangrader. Har under mina längre vistelser även assisterat 

främst Kobayashi-sensei som barninstruktör. Bodde länge i 

Göteborg, där jag kom att träna traditionell Iwama-aikido i 

Göteborgs Aikidoklubb. 2012 grundade jag Aikido 

Kobayashi Dojo Göteborg tillsammans med Andreas 

Almquist. Återvände till Eksjö 2018 där jag numera leder Eksjö Budoklubb. Båda är direkt 

affilierade med Kobayashi Dojo i Japan. Min utbildning är huvudsakligen inom 

kommunikationsvetenskap, men också i ekonomi och japanska, och jag har arbetat med 

strategisk marknadskommunikation och affärsutveckling de senaste 15 åren. För 

närvarande är jag föräldraledig med familjens tredje barn. Har varit ordförande och/eller 

styrelseledamot i klubb de senaste 10 åren, och ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019 

varav tre år som vice ordförande, och kontinuerligt som webbansvarig. I styrelsen vill jag 

fortsatt verka för att främja förutsättningarna för en ökad kvalitet och kunskap i vår art 

med tydligare förankring i dess japanska rötter. Aikido behöver stärka sitt erbjudande och 

stå stadigare i vad vi är för att kunna vara attraktivt i framtiden. 
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Magnus Burman, 56 år 
  
Mitt namn är Magnus Burman, 56 år fyllda och bor i 
Enskede. Första gången jag var på en aikidoträning var 
1981 i Brandbergens Aikidoklubb. Jag återvände efter flera 
års uppehåll 2004 till det som idag är IKIGAI 
Aikidoklubb. Jag graderade till sandan för Yasou Kobayashi 
sensei i Tokyo 2017 och i november 2022 till Yondan för 
Stefan, Urban och Ulf. Jag är forskare, lärare och 
projektledare inom forskningsamverkan på KTH. Jag är van 
att jobba i projekt och i undervisning med väldigt många 
olika typer av människor, både vad gäller kultur, nationalitet 
och ålder. Jag bidrar till styrelsen med min lyhördhet, 
energi och förmåga att leda verksamhet tillsammans med 
andra. Jag har varit ordförande i Ikigai Aikidoklubb sedan 

2007, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2015 och ordförande sedan 2019. 

 

 

 

Jöran Fagerlund, 51 år 

Tränat aikido sedan 1984, 6 dan. Började i Falun och tränar 

sedan 1994 på Göteborgs Aikidoklubb. Har tidigare varit 

kassör och var sedan ordförande för svensk aikido i tio år. Har 

varit revisor i Svenska Aikidoförbundet sedan dess bildande 

2009. Under åren som ordförande var jag även ledamot i 

styrelsen för SB&K. Under fyra år var jag ledamot i 

Internationella Aikidiofederationens styrelse och under åtta år 

revisor. Jobbar som grafisk formgivare och fotograf på 

Jämställdhetsmyndigheten. Revisorernas uppgift är att 

granska styrelsen och verksamheten utifrån förbundets 

stadgar och de beslut stämman har fattat. Det har jag god erfarenhet av.  

Fridens liljor! 
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Kristina Isaksson, 63 år 

Är 3 dan och Fukushidoin, har tre vuxna barn, två barnbarn 

och bor i Järfälla i en nyrenoverad villa. Började träna i Järfälla 

Aikidoklubb 1995 inspirerad av en kurs i centrerad ridning. 

Kristina var i Japan maj 2005 i januari 2007 samt i januari 2009 

och tränade Aikido och Katori Shinto Ryu för flera senses, bl.a. 

Sugawara, Igarashi och Doshu. Kristina har verkat i Järfälla 

Aikidoklubb sen 1999 både som instruktör och i olika 

styrelsefunktioner och som klubbordförande mellan 2007–

2018, och nu senast ett uppdrag kvar som revisorssuppleant 

för klubben. Kristina är revisior för Aikidoförbundet sedan 2021. 

Kristina är datalog från Uppsala universitet 1983 med bakgrund inom försvarsindustrin, 

företagsledare och konsult i AiteKai AB 1997–2016 och jobbar sedan 2003 inom 

Försvarsmakten, bl.a. som planeringsledare inkl. ekonomin för förbandsanslaget, 

stabschef och nu som controller och planeringsledare på infrastrukturavdelningen. Hon 

är vidareutbildad vid Handelshögskolans Civilingenjörs-program 2001 samt vid 

Försvarshögskolan (krigsvetenskap) 2015/16. Kristina kan bidra med sina erfarenheter 

från styrelser- och föreningsliv (inte bara från Järfälla Aikidoklubb) såväl som det hon har 

med sig från sin yrkesverksamhet och utbildning. 

 

Moa Lindell, 44 år 

Jag började träna i Lunds Aikidoklubb 2001 innehar 4 dan. Efter 

examen vid Lunds universitet 2005 lämnade jag Lund och 

tränade några år i klubbar i Malmö, Jönköping och Helsingborg. 

Sedan 2008 är jag tillbaka i Lund, och har sedan dess varit 

instruktör för nybörjare, erfarna och för ungdomar. Jag har 

också varit ordförande i klubben i sammanlagt 10 år. Jag har 

varit ledamot i Svenska aikidoförbundet 2008-2014, och i 

förbundets valberedning sedan 2019. Jag arbetar som 

kanslichef på Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Tack vare ett aktivt läger-

deltagande och mina år i förbundsstyrelsen har jag ett stort kontaktnät inom svensk 

aikido, främst inom iwama-grenen. Jag har insyn i vad styrelsearbete både på klubbnivå 

och i förbundsstyrelsen innebär. Detta är viktiga kompetenser i rollen som valberedare, 

och jag hoppas bli omvald vid stämman 2023.  
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Emil Frank, 33 år 

Tränar sedan 2006 i Sandviken Budo & Kampsportsklubb och 

innehar sandan. Följer de principer som lärts ut av Nishio 

sensei och graderar och tränar kontinuerligt för Shishiya 

sensei.  Arbetar som ämneslärare 7-9 med ingångsämnena 

historia och religion. Studerar nu även till statlig tjänsteman. 

Har under längre period varit ordförande i min egen klubb och 

har suttit invald i Svenska Aikidoförbundets valberedning 

sedan 2020. Jag uppskattar träning och möjligheten till resor 

och möten genom aikidon. Reser gärna till Japan och olika 

klubbar i Sverige för träningens skull men också för alla vänner och bekanta man lärt 

känna under åren.   

 

Anna Spangfort, 58år 

Jag har tränat aikido sedan 1984, började i Brandbergens 

Aikidoklubb, hade lite uppehåll för barnafödande, gästspelade 

något år i Högdalen, ett decennium på Iyaska, några år på 

Ikigai (Gubbängen) därefter Järfälla Aikidoklubb och sedan 

2018 är jag aktiv i Stockholm Aikikai. Jag fick 5 dan aikido och 

Kyoshi (lärarlicens) i Tenshin Shodan Katori Shinto ryu 2016. 

Våren 2004 var jag i Japan första gången som uchideshi i 

Kobyashi dojo. Där såg jag Katori för första gången, blev helt betagen och började träna 

det i Sverige 2005. Försöker träna för många olika inspirerande instruktörer så det har 

blivit många träningsresor både utomlands och i Sverige. Jag är utbildad modedesigner 

men har mestadels arbetat med inredningsdesign och produktutveckling inom handel 

numer arbetar jag med sortering/värdering av secondhand på Stockholm Stadsmission. 

Valdes till sekreterare i Aikidosektionen/Svenska Aikidoförbundet 2008 – 2010. Har 

erfarenhet av styrelsearbete i flera av de klubbar jag varit medlem i. Valdes in som 

ledamot i Svenska Aikidoförbundets valberedning 2018 och som ordförande i densamma 

sedan 2019. 

 


