SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion
onsdagen den 19 mars 1996 Plats: Stockholm Möte nr. 4
Närvarande:Urban Aldenklint ledamot , Mats Alexandersson ledamot, Christer Asplund kassör,
Stefan Stenudd ordförande
Ej närvarande: Ingrid Tinglöf sekreterare

Formalia
1.

Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Administration
4.

Inkomna ärenden, expedierade beslut.
a.Lennart Linders minnesskrift är under utarbetande. Beslöts att den trycks upp i 500
exemplar. Delas ut till anhöriga, klubbar och funktionärer, övriga säljs. Budget: 5 000
kronor.
b. Styrelsen tog del av den aktuella skadestatistiken från Folksam. Kenneth Knutsson har
ombetts komma med eventuella synpunkter.
c. Waka sensei. Beroende på Waka senseis myckna engagemang kan han tyvärr inte
komma tillSverige inom den närmaste tiden. Under sommaren kommer delar av styrelsen
att sammanstråla med honom vid hans besök i Norge och Finland, och där föra vidare
diskussioner.
d. Beträffande försäkringar är naturligtvis aktiva utövare försäkrade, och inte bara funktio
närer. Mats tar kontakt med kansliet och ber dem gå ut med ett klargörande.

5.

Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan Stenudd informerade.

6.

Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Aikikais riksläger. Urban redovisade resultatet som både vad gäller deltagande och
ekonomi var en stor framgång
b. Kommande Sverigeläger. Mats har ansökt om att boka Farstahallen 13-14 september.
Vi inväntar bekräftelse på bokningen. Mats skissar tillsammans med Christer på en budget.
Ett principbeslut fattades angående namnfrågan: Sverigeläger ska vara läger som
arrangeras centralt där samtliga stilar är inbjudna att deltaga.

7.

Årsmöte.
a. Nästa årsmöte: blir preliminärt lördagen den 25 oktober. Beslöts att lokal skall bokas på
en av Stockholms aikidoklubbar, bl.a. för att hålla kostnaderna nere. SBF:s årsmöte är
preliminärt lagt till söndagen den 26 oktober.
b. Röstlängden, klubbarnas rapportering. Nästan samtliga aikidoklubbar har skött sig
exemplariskt vad gäller rapporteringen. Till nästa möte återkommer vi med vad siffrorna
visar.
c. Disktuerades SBF:s organisation och avgifter.

8.

Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Föreningen Kojo Ki-aikidokai. Inval har rekommenderats av Ki-kommitténs sammankallande Jan Eriksson. Före inval anser styrelsen dock det nödvändigt att det nuvarande
namnet Aikidokai ändras då det är förvillande likt Aikikai, och därmed vilseledande.
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b. Trelleborgs Aikidoklubb Iwama Ryu. Styrelsen bekräftade sin tidigare rekommendation
om inval.
c. Mihashira Aikidoklubb och Nakaima aikidoklubb har utträtt.
b. Totaler för svensk aikido: 85 klubbar. Till nästa möte bör 1996 års medlemssiffror vara
klara (med 1995 års siffror är det 4.902 medlemmar).

Ekonomi
9.

Dagsläget. Christer redogjorde för dagsläget. Han har funnit märkligheter i bokföringen
utanför aikidosektionens insyn.

10.

Övriga ekonomiska frågor.
a. Fordringar från vsh-året 95/96.
Beträffande dubbelt utbetalt kursarvode till Cecilia Ralfe-Stellander beslöts att kräva
återbetalning. Ärendet hänförs till HS för vidare hantering.
Anna-Greta Ceesays skuld till Budoförbundet enligt tidigare översänd faktura är ännu
obetald. Ärendet överlämnas till HS.
b. Budget 96/97. Noterades.
c. Styrelsens kostnader. Beslöts att Stefan Stenudds telefonkostnader ersätts med 50 %
av samtalskostnaderna, så länge detta är en rimlig fördelning.
d. Force Majeure-garanti beslöts införas på prov i enlighet med förslag. Försöksperioden
är preliminärt satt till årets slut.
e. Diskuterades principer för finansiering.
f. Christer åtar sig att bevaka skatteregler med avseende på ideella föreningar.

Kommittéer
11.

Utbildning
a. Rapportering. Stefan har vidtalat Johan Flygare att ta över ansvaret för grundkursen.
b. Grundkurs för instruktörer ges 5-7 september.

12.

Aikido-Nytt.
a. Jöran Fagerlund och Karin Wänstedt är nya redaktionsmedlemmar. Utgivningen
kommer att intensifieras.

13.

Jämställdhet
a. Enkäten. Ingrid presenterade preliminära resultat.
b. Tillsättande av kommitté. Bordlades.

14.

Aikikai
a. Rapportering. Jan Nevelius har övertagit rutinfrågorna kring dangraderingar. Styrelsen
framför en fråga till varje kommitté om de noga sett över säkerheten i sina dan-register.

15

Iwama ryu
a. Rapportering. Ett stort intresse finns för deltagande och organisering av Sverigeläger.
Styrelsen framför en fråga till varje kommitté om de noga sett över säkerheten i sina danregister
b. Diplomförsäljningen skall ske via kansliet, vilket styrelsen godkände.

16.

Ki-aikido
a. Inget nytt att rapportera. Styrelsen framför en fråga till varje kommitté om de noga sett
över säkerheten i sina dan-register.
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Övrigt
17.

Långsiktig planering.
a. Dojo no kokoro, uppföljning. Bordlades.
b. Aikido och tävling. I enlighet med en skrivelse av Lars-Göran Andersson förklarade
styrelsen enhälligt att man inte tävlar i aikido och att aikidosektionen skall vara en tävlingsfri
sektion.
c. Internet. Frågan diskuterades och bordlades till nästa möte. Ansågs att en IT-kommitté
bör utses, som kan ansvara för bl.a. internet-frågan samt datasäkerhetsfrågor.
d. Arbetsfördelning inom styrelse och kommittéer. Beslöts att arrangera en heldags
konferens där frågan kan diskuteras utförligare.
e. Riktlinjer för framtida styrelsearbete. Bordlades till heldagskonferensen.

18.

Övrigt. Inga övriga frågor.

Formalia
19.
20.

Nästa möte Beslöts att nästa möte skall förläggas till en söndag. Om möjligt skall vi verka
för att nästa möte blir ett heldagsmöte. Stefan tar fram ett lämpligt datum.
Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ingrid Tinglöf

Stefan Stenudd, ordförande
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