SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion onsdagen den 25 maj
1997 Plats: Stockholm Möte nr. 5
Närvarande:Urban Aldenklint Ledamot,Christer Asplund kassör, Stefan Stenudd
ordförande,Ingrid Tinglöf sekreterare (ej närvarande punkt 8-11)
Ej närvarande:Mats Alexandersson Ledamot

Formalia
1.
2.
3.

Mötets öppnande. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat
Dagordningen fastställdes.
Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Administration
4.
Inkomna ärenden, expedierade beslut
a.
Lennart Linders minnesskrift. Urban Aldenklint fick i uppdrag att delegera arbetet
med att sammanställa minnesskriften.
b.
Skadestatistik. Urban tar kontakt med Kenneth Knutsson för att få synpunkter på
den aktuella skadestatistiken.
c.
Rapporterades att Stefan försöker få till stånd ett möte med Waka sensei vid hans
besök i Norge.
d.
Stefan rapporterade om planeringen inför World Games i Helsingfors.
5.
Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a.
Stefan Stenudd informerade om HS-arbetet att Taekwondo fått eget förbund
godkänt vid Riksidrottsmötet. Styrelsen gratulerade helhjärtat.
6.
Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a
Sverigelägret. Då det planerade datumet krockar med ett stort ki-läger flyttas
lägret. Nytt förslag är påsken 1998 i Göteborg. Blänkare bör gå ut i nästa info som
utkommer i augusti.
b.
Idé om ett stort Nordiskt aikidoläger 1999. Mats Alexandersson utreder och
återkommer i ärendet.
7.
Årsmöte.
a.
Nästa årsmöte planeras bli den 25 oktober 1997. Platsen blir en dojo i Stockholm.
Motionstiden går ut den sista juni. Styrelsen strävar efter att hålla samma tidsram för sina
propositioner.
Verksamhetsberättelsen kommer att sammanställas under juli. Senast mitten av
augusti bör styrelsen ha tagit ställning till inkomna motioner.
All relevant information bör komma ut i september-infot.
a.
Resebidrag. Frågan om resebidrag till årsmötet bordlades.
b.
Röstlängden, klubbarnas rapportering. Fr.o.m. hösten skall SBF:s fakturering av
medlemsavgift och klubbarnas rapporter bli mer användarvänliga, vilket styrelsens ser
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som mycket positivt. Det är i det här sammanhanget mycket viktigt att information om
ändringarna blir korrekt och når ut.
c. Inkomna motioner. Motion från Björkstadens Aikidoklubb Iwama Ryu angå
ende röstregler samt fullmaktsförfarande.
Båda frågorna är stadgefrågor för Budoförbundet, och bör hänskjutas till Budo
förbundets årsmöte. Aikidosektionen kan vid sitt årsmöte stödja eller inte stödja
motionen. Styrelsen beslöt enhälligt att föreslå årsmötet att stödja motionen i sin helhet.
8. Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Föreningen Kojõ Ki-aikidosällskap (Ki) rekommenderas för inval.
b. Stockholms Ki-aikidosällskap (Ki) rekommenderas för inval.
c. Ki-aikidoklubben KiFlow Center (Ki) rekommenderas för inval.
d. Höganäs Aikidosällskap (Aikikai) rekommenderas för inval.
e. Utträde: Upplands Väsby Budoklubb (Ki), Mihashira Aikidoklubb (Aikikai), Wasa
Aikidoklubb (Iwama Ryu) har utträtt. Det bör undersökas om Kungsholmens Budo
klubb upphört, vilket styrelsen uppdrog åt Ki-kommittén att göra.
f. Kf-Lifak Aikido. Styrelsen bekräftade åter rekommendationen om inval.
g. Totaler för svensk aikido: 88 klubbar med totalt 4.979 medlemmar. Detta är 1996
års siffror, och några uppgifter saknas ännu.

Ekonomi
9. Dagsläget. Christer Asplund redogjorde för det ekonomiska läget.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Fordringar från vsh-året 95/96. Stefan redogjorde för vad som har skett och om
ärendenas handläggande. Ärendena är överlämnade till huvudstyrelsen.
b. Budget 96/97, preliminärt resultat. Ett utfall från den sista april antyder ett markant
överskott. När årets resultat är klart tar vi ställning till eventuella åtgärder.
c. Ett tillägg till reglerna angående Force majeur-garantin. Max 5 åtaganden får gälla
samtidigt. Maxbelopp 20.000 kronor för varje enskilt åtagande. Samlat maxbelopp för
gällande åtaganden är 50.000. Under ett verksamhetsår får garantins kostnadsutfall vara
maximalt 40.000 kronor.
Kommittéer
11. Utbildning
a. Grundkurs för instruktörer bokad på Bosön 5-7 september.
b. Resebidrag för boende utanför Stockholms län i samband med ovannämnda kurs
beslöts. Sattes ett tak om 20.000 kronor, max 1.000 kronor per person. Krav på
motprestation är att deltagare skall intyga att andra möjligheter (t.ex. lokala bidrags
former) att få bidrag till kursdeltagande har undersökts.
c. Utvärdering av utbildningsinsatser. Mats kontaktar Johan Flygare och undersöker
möjligheterna för ett genomförande av utvärdering på lång sikt.
12. Aikido-Nytt.
a. Rapportering. Redaktionen bör träffas inom det närmaste. För övrigt har Aikidonytt
kommit igång med en bra utgivningstakt.
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13. Jämställdhet
a. Enkäten, resultat. Ingrid lade fram en fullödig rapport om resultaten av
jämställdhetsenkäten som styrelseledamöterna studerar till nästa möte, då det skall
beslutas om dess vidare öden.
c. Tillsättande av kommitté. Styrelsen beslöt att tillsätta en jämställdhetskommitté
bestående av följande personer: Ingrid Tinglöf (sammankallande), Christina Ander
berg och Manuel Niemi. Styrelsen ser med nyfikenhet fram emot att få ta del av
kommitténs arbete.
d. Ansökan om bidrag till Minegishis besök i Stockholm. Då hennes besök kommer
väldigt nära Christian Tissiers läger, blir det inget helgläger i Stockholmsområdet.
Styrelsen anser det vara en lovvärd satsning, men kan inte ta ställning förrän ekonomisk
rapport kommit in.
14. Aikikai
a. Rapportering. Urban rapporterade om Waka senseis kommande besök i Norden.
15. Iwama ryu
a. Rapportering. Mats rapporterade.
b. Diplomförsäljning genom kansliet. Rutiner är under utarbetande.
16. Ki
a. Inget nytt att rapportera.
b. Förfrågan om central sanktion av ny ki-grad har inkommit från Maj Edman.
Styrelsen beslöt remittera ärendet till ki-kommittén.
Övrigt
17. Långsiktig planering.
a. Dojo no kokoro, uppföljning. Frågan bordlades till nästa möte.
b. IT-kommitté. Styrelsen beslöt tillsätta följande IT-kommitté: Ulrik Eklund (sam
mankallande), Shahram Khorsand, Per Backlund, Peter Spangfort och Ulf Lundquist.
Kommittén bör träffas för att utarbeta riktlinjer för det framtida IT-arbetet.
c. SBF:s internet. Stefan har på uppdrag av Budoförbundet undersökt internetoperatörer. Algonet har givit bra rabatter. Stefan har bokat namnet budo.se. Aikido
kommer att finnas som ett underbibliotek på Budoförbundets hemsida. Inget om
aikido skall gå ut där, som inte styrelsen har godkänt.
d. Seniorkommitté. Det är önskvärt att tillsätta en seniorkommitté som bör arbeta med
frågor rörande träning för äldre. Roland Hultberg är tillfrågad, och vi avvaktar hans
svar.
e. Det är viktigt att bevara aikidons svenska historia för framtiden. Ett aikidoarkiv
bestående av texter, bilder, klipp m.m. bör sammanställas. Urban kontaktar Sven Yngve
Gyllsjö och tillfrågar honom om intresse för att påbörja ett sådant arbete.
e. Riktlinjer för framtida styrelsearbete. Frågan bordlades till nästa möte.
18. Övrigt. Inga övriga frågor.
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Formalia
19. Nästa möte. Stefan försöker få till stånd ett lite längre möte under juni där riktlinjer för
framtiden kan diskuteras mer ingående.
20. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ingrid Tinglöf

Mats Alexandersson (punkt 8-11)

ordförande

Stefan Stenudd,
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