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Årsavgift 2014 

 

Sedan Svenska Aikidoförbundet bildades 2009 har arbetet från förbundets sida i att verka 
förutsättningsskapande för svensk aikido och vår gemenskap varit omfattande. Förutom vårt 
administrativa fundament med aktiviteterna runt förbundsstämman, styrelsearbetet, 
graderingskommittéarbetet och det internationella arbetet, har vi under den här perioden 
introducerat Fukushidoin- och Shidoinutbildningen. Vi har gjort en extra satsning på 
jämställdhet. Vi har haft Sverigeläger i Malmö och Kalmar. Vi har introducerat Svenska 
Aikidouppvisningen och en nationell uppvisningstrupp och har sjösatt en ungdomssatsning. Vi 
tillhandahåller en liten pott för bidrag. Sist men icke minst så har vi ökat servicegraden rejält 
vad avser webbplatsen och det som den inrymmer. 

Detta är naturligtvis inte gratis. Inledningsvis var också de ekonomiska medlen väl insparade - 
primärt med 50-årsjubileet som aktivitetsmål. Idag är det dock tydligt att kostnadsbilden är för 
omfattande för att vara rimlig relativt förbundets intäkter. 

Förbundsstyrelsen har därför i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2013 arbetat med att 
granska och minska kostnaderna för varje aktivitet och i vissa fall trimmat och skurit aktiviteter. 
Detta inkluderar givetvis de kostnader som förbundsstyrelsen självt genererar.  

Därtill har det med naturlighet varit nödvändigt att se över förbundets intäkter. Avgifter för 
kyudiplom och dangraderingsavgifter har precis justerats för första gången på ett antal år. 

Trots alla ansträngningar är budgetförslaget för 2013 ändå inte balanserat och även om de 
justerade avgifterna för kyudiplom och dangraderingar inte når full effekt förrän 2014 ser vi att 
förbundet inte kan satsa på det arbetet som görs för svensk aikidos bästa och ej heller spara 
för framtida eventuella förbundsevenemang (inklusive nationellt läger med Doshu eller Waka-
sensei). 

Vi har således att välja mellan att antingen kraftigt minska förbundets kostnader och därmed 
ambitioner och verksamhet, eller justera årsavgiften som legat still i nästan två decennier 
sedan 1995. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman 

- att i första hand höja årsavgiften till förbundet från 50 kr till 79 kr per medlem,  

- att i andra hand höja årsavgiften till förbundet från 50 kr till 69 kr per medlem. 

 


