SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion
Måndagen den 9 december 1996 Plats: Stockholm Möte nr. 3
Närvarande:Urban Aldenklint ledamot, Christer Asplund kassör, Stefan Stenudd ordförande,
Ingrid Tinglöf sekreterare
Ej närvarande:Mats Alexandersson ledamot
Formalia
1. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt den nyvalde
kassören
Christer Asplund välkommen och konstaterade att samtliga styrelseledamöter
var närvarande.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Då föregående mötesprotokoll inte förelåg bordlades frågan.
Administration
4. Inkomna ärenden, expedierade beslut.
a. Lennart Linders mycket sorgliga frånfälle noterades. Lennart var en av svensk aikidos
mest betydande förgrundsgestalter. Aikidosektionen var representerad på begravningen
och har även framfört kondoleanser till den sörjande familjen. Kondoleanser har även
kommit från bl.a. Hombu Dojo Cho, Endo Shihan, Tamura Shihan, Sugano Shihan,
Kobayashi Shihan, Igarashi Shihan, Minegishi Sensei m.fl.
Konstaterades att Jesper Norin och Annika Jansson gör ett stort arbete för att hjälpa
Lennart Linders klubbar. En minnesskrift över Lennart är under utarbetande.
Noteras att den information i ärendet som gått ut från Stockholms Budoförbund är grovt
felaktig.
b. Försäkringar. En klubb har från Folksam fått reglerna för Folksams grundförsäkring.
Enligt dessa är aktiva utövare inte försäkrade, utan enbart funktionärer, vilket torde vara
felaktigt. Stefan tar upp ärendet i HS.
c. Diplom. Noterades att det trots påpekanden från Stefan fortfarande i utskick från
kansliet står att det säljs kyu-diplom för aikidon. Det skall stå ”Aikikai”, då det endast
är sådana som säljs från kansliet. Diplom för Iwama ryu och Ki hanteras av respektive
kommitté.
5. Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan Stenudd informerade om HS-arbetet. Efter årsmötet har styrelsen en delvis ny
sammansättning. Diskuterades även taekwondons ansökan om eget förbund, samt
jujutsuns årsmötes beslut om att sträva efter att bilda eget förbund och de konsekvenser
detta kan komma att få för aikidon.
b. Felaktigheter. Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås och Jan Nevelius står som
styrelsemedlemmar i funktionärsmatrikeln. Detta är mycket anmärkningsvärt då
kansliet meddelats vilka personer som sitter i den nya styrelsen. Dessutom är kommittée
rna inte specificerade, vilket de är för övriga sektioner. Stefan har påpekat detta för
kansliet. Med anledning av dessa felaktigheter kommer en korrekt lista gå ut
med nästa Budo-Info.
Aikidonytt har trots upprepade påpekanden ännu inte gått ut från kansliet. En
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allvarlig protest till HS angående detta kommer att göras.
Ett starkt behov föreligger att få veta hur kansliets resurser fördelas på sektionerna.
6. Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Sverigelägret. Noterades att det p.g.a. missförstånd blivit en krock mellan
sverigelägret och Ulf Evenås läger, vilket är beklagligt. Den här gången är det
Aikikaikommittén som har ansvaret och utformar lägret, men det framfördes
önskemål om att det nästa gång blir ett samarrangemang mellan stilarna. Mats fick
i uppdrag att skissa på idéer till riktlinjer för nästa sverigeläger.
Alla anmodades att till kalendariet rapportera alla läger, så att dylika krockar i
möjligaste mån kan undvikas.
b. Waka sensei Moriteru Ueshiba har bjudits in till den 26-27 april 1997 - ett ännu
ej bekräftat datum. Sist han var här var 1989. Hans besök som representant för
familjen Ueshiba är intressant för hela svensk aikido. Styrelsen uppdrog åt Urban
och Mats att göra förberedelserna. Urban fick även klartecken för att inleda arbetet
med det praktiska genomförandet.
7. Årsmöte och verksamhetsberättelse.
a. Årsmötesprotokollet, förtjänstfullt skrivet av Kerstin Fredbäck, förelades
styrel sen.
b. Årsmöte 97. Konstaterades att inget datum ännu är spikat för förbundsårsmötet.
Detta är mycket olyckligt för vår planering.
8. Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Växjö Aikido, Aikido Dojo Växjö (IW) rekommenderas för inval.
b. Uppsala Budo/Aikidosektionen (AI) rekommenderas för inval.
c. Stenkullens Aikido (IW) rekommenderas för inval.
d. Trelleborgs Aikikai (AI) rekommenderas för inval.
e. Utträde: Izanami (AI) och Musubi (AI) beviljades utträde.
f. Totaler för svensk aikido: 87 klubbar med totalt 4.980 medlemmar.
Ekonomi
9. Dagsläget. Christer presenterade den ekonomiska redovisningen t.o.m. oktober.
Konstaterades att det alltjämt är många aspekter av förbundets hantering av
ekonomin som inte är helt till belåtenhet.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Fodringar från 95/96. Christer och Stefan handlägger ärendena.
b. Budget 96/97. En reviderad budget för 96/97 godkändes med reservationer för
ett eventuellt läger med Waka sensei som torde komma att påverka budgeten.
c. Styrelsens kostnader. Till nästa styrelsemöte uppdrogs alla att uppskatta sina
kostnader för styrelsearbetet.
d. Skatteregler 97. De nya momsskattereglerna påverkar inte den normala klubb
verksamheten.
Kommittéer
11. Utbildning
a. Rapportering. Inget att rapportera.
b. Grundkurs för instruktörer. Ny kurs planeras till våren ’97. Stefan handlägger.
c. Barn- och ungdomsinstruktörsutbildning. Ingrid fick i uppdrag att utreda om en
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ny kurs skall ges samt i vilken regi.
d. Forsättnings/specialkurser. Bordlades.
12. Aikido-Nytt.
a. Mats fick i uppdrag att på begäran av Helena Wikström hitta en redaktör till
Aikidonytt.
b. Utgivningstakt och distribution. Beslöts att Aikidon-Nytt distribueras med Budoinfo.
13. Jämställdhet
a. Rapportering. Inget att rapportera.
b. Enkäten. Ingrid meddelade att cirka 50 svar hittills inkommit, och att fler väntas.
En sammanställning kommer vid nästa sammanträde.
14. Aikikai
a. Rapportering om det aktuella läget bordlades.
b. EAF och IAF. Bordlades.
c. Aikikaimötet -96. Minnesanteckningar föreligger och går ut med infot.
d. Aikikais regler och riktlinjer. Frågan bordlades.
15. Iwama ryu
a. Rapportering. Ett läger där Saito Sensei firade 50 år med aikido hölls i somras.
Under hösten har en instruktörsutbildning (fortbildning) hållits.
16. Ki-aikido
a. Inget att rapportera.
Övrigt
17. Långsiktig planering.
a. Dojo No Kokoro. Frågan bordlades.
b. Aikido och tävling. Frågan bordlades.
c. Internet. Mats fick i uppdrag att komma med ett diskussionsunderlag till nästa
möte.
d. Stefan informerade om att en person som påstås träna aikido i Ystad väckt
uppseende genom att försöka få en bok om stridstekniker med kniv tryckt.
Konstaterades att vare sig personen eller hans klubb på något sätt är knuten till Svenska
Budoförbundet, och att det inte rör sig om aikido.
18. Övrigt. Inga övriga frågor.
Formalia
19. Datum för nästa möte föreslås senare av ordföranden.
20. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Ingrid Tinglöf

Stefan Stenudd

Justeras

ordförande
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