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Protokoll fört vid möte med  Svenska Budoförbundets Aikidosektion
Fredagen den 22 mars 1996 Plats: Stockholm
Möte nr. 4

Närvarande: Lennart Linder (end. del av mötet)kassör, Urban Aldenklint, Ulf Evenås
ledamot ledamot ,
Jan Nevelius ledamot, Stefan Stenudd ordförande, Ingrid Tinglöf sekreterare
Ej närvarande:Lars-Göran Andersson ledamot

Formalia
1. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes. Till justerare valdes Urban Aldenklint.
3. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Administration
4. Inkomna ärenden, expedierade beslut.
a. Aktiv ungdom. Den fortsatta utvecklingen bevakas.
5. Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Interndebitering av Budoinfo har trätt i kraft retroaktivt fr.o.m. december.
Styrelsen finner dessa summor märkvärdigt höga. Granskas av Lennart Linder.
b.Ingrid Tinglöf vikarierade för Stefan Stenudd vid senaste HS-mötet. Minnes
anteckningar har distribuerats till samtliga styrelsemedlemmar.
c. Kansliets besparingar. De besparingar som är möjliga vad gäller hyra för utrymmen
etc. har märkligt nog inte tillvaratagits, trots förbundets ansträngda ekonomiska
situation.
6. Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Sverigelägret Jan Nevelius och Urban Aldenklint fortsätter planeringsarbetet.
b. Försäkringsfrågan. Stefan Stenudd rapporterade om fortsatta undersökningar.
7. Årsmöte och verksamhetsberättelse.
a. Årsmötet 1996. Med anledning av att HS beslutat flytta förbundsårsmötet är vi
tvungna att flytta sektionens årsmöte. Det nya datumet blir lördagen den 12 oktober.
Iyasaka Aikidoklubb i centrala  Stockholm välkomnar oss att hålla mötet i deras
lokaler.
8. Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Aikidoklubben i Växjö, Shi Shi Shin Kokoro Dojo föreslås för inval.
b. Moromorono Aikidoklubb, Stockholm föreslås för inval.
c. Sundsvalls Budoklubbs aikidosektion föreslås för inval.
d. Totaler för svensk aikido, begära nya uppgifter efter den 31 mars då alla rapporter
kommit in.
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Ekonomi

9. Dagsläget. Kassören Lennart Linder meddelade att ekonomin f.n. är ansträngd.
Medlemsvärvningsbidraget har betalats ut, och bl.a. dangraderingsavgifter och kurs
avgifter är ännu ej inbetalda.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Översyn av perioden juli-december. Kassören har påbörjat genomgång av detta.
Lennart Linder fick en eloge för ett mycket gott utfört arbete.
b. Budget 95/96. Lennart Linder och Stefan Stenudd framlägger ett budgetförslag till
nästa möte.
c. Översyn av förra verksamhetsåret. Bordlades.
d. Medlemsvärvningsbidraget har betalats ut (73.040 kronor). RF:s ekonomitjänst har
expedierat detta mycket snabbt.
e. Styrelsens kostnadsersättningar. Bordlades.
f. Eget postgiro. Bordlades.

Kommittéer
11. Utbildning
a. En barn- och ungdomstränarkurs i Västerås. Jan Eriksson har kommit in med en
utvärdering som studerades.
b. Barn- och ungdomstränarutbildning på Bosön den 7-8 september ges av Aikido
alliansen Stockholm.
c. Grundkurs för instruktörer. Frågan bordlades.
d. Träna tjejer-kursen ges den 30-31 mars på Bosön. Kursen är fulltecknad. Tyvärr är
det sista gången den mycket uppskattade läraren Ulla Bjerkhaug kan hålla denna kurs
då hon går vidare till andra uppdrag.
e. HS har med kort varsel kallat till möte om gemensam utbildning. Då alla tyvärr är
förhindrade att gå på detta möte beslöts att Stefan Stenudd får i uppdrag att skriva ett
brev där han redogör för aikidons ståndpunkt beträffande gemensam utbildning.
f. Övergripande planering och målsättning. Bordlades.
12. Aikido-Nytt
a. Ingrid rapporterade att den utökade redaktion som föreslagits inte längre var
intresserade av uppdraget. Ingrid fick i uppdrag att tala med Helena om vad som behövs.
b. Ingrid ber Helena om en utgivningsplan.
13. Jämställdhet
a. Rapporterades att inga öronmärkta pengar från RF finns för jämställdhetsarbete.
Ingrid träffar Cecilia Ralfe-Stelander och pratar om jämställdhetsarbetet.
b. Mentor-projektet. Frågan bordlades.
14. Aikikai
a. Rapporterades om det aktuella läget.
b. Stefan Stenudd rapporterade med anledning av utträdet ur EAF att detta har mötts
med en hel del uttrycklig förståelse, men ingen kritik.
c. IAF-kongressen -96. Inget nytt att rapportera.
d. Aikikaimöte -96 hållas till hösten. Frågan bordlades.
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e. Informerades om att vi då Waka sensei kommer att besöka Norge den 22-28 juli 1997
är officiellt inbjudna till en nordisk aikidokonferens. Styrelsen beslöt tacka ja.
f. Aikikais regler och riktlinjer. Frågan bordlades.
15. Iwama ryu
a. Inget nytt att rapportera.
16. Ki-aikido
a. Inget nytt att rapportera.
b.  Tohei 77 år. Inget nytt att rapportera.

Övrigt
17. a. Långsiktig planering. Förslag på helgkonferens helgen den 15-16 juni. Stefan
kollar med Lars-Göran Andersson och Ulf Evenås.
b. Aikido och tävling. Hänskjutes till helgkonferensen.
c. Organisationsöversyn. Hänskjutes till helgkonferensen
d. Internet. Stefan Stenudd har sett till att web-namnet aikikai.se är reserverat.
18. Övrigt.
a. Behov av visitkort föreligger. Med tanke på den ekonomiska stramheten beslöts att
inte producera något sådant före nästa verksamhetsår, om det inte går att ordna
kostnadsfritt.
b. En liten handledning i hur man hanterar press och massmedia som distribuerades
1991 skall uppdateras och ges ut igen.

Formalia
19. Nästa möte blir i samband med den planerade helgkonferensen. Preliminärt datum
är 15-16 juni i Bergslagen.
20. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet ordförande Justeras

Ingrid Tinglöf  Stefan Stenudd, Urban Aldenklint


