SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med
Svenska Budoförbundets Aikidosektion Fredagen den 2 december 1997
Plats: Stockholm Möte nr. 4
Närvarande: Urban Aldenklint ledamot, Jöran Fagerlund kassör, Stefan Stenudd ordförande,
Ingrid Tinglöf sekreterare
Anmält förhinder: Mats Alexandersson ledamot

Formalia
1.
Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat.
2.
Dagordningen fastställdes.
3.
Föregående mötesprotokoll bordlades.
Administration
4.
Inkomna ärenden, expedierade beslut
a. Minnesskriften över Lennart Linder föreligger och har distribuerats till klubbarna.
Finns att köpa för 20:-/styck. De pengar som kommer in för försäljning skall konteras
på sektionens försäljning, och vid verksamhetsårets slut skall kostnader och intäkter
delas mellan sektionen och Aikikai.
Ett stort tack riktades till Ola Gustafsson, Magnus Hartman och Johan Wårlind för
ett mycket fint arbete.
Denna skrift dokumenterar en väsentlig bit aikidohistoria och det är styrelsens för
hoppning att denna historia fortsätter att skrivas, dock av mer positiva orsaker.
5.
Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan informerade om huvudstyrelsearbetet i den delvis nya huvudstyrelsen.
b. Stefan informerade om den offentliga debatt som förekommit vad gäller jujutsuns
ekonomi hantering. Med anledning av detta poängterade styrelsen att aikidosektion
ens verksamhet skall bedrivas i god demokratisk anda med det ideella arbetet som
grund.
c. Huvudstyrelsen har beslutat uppdra åt revisorerna att göra en ny och omfattande
granskning av förbundets verksamhet med avseende på ovanstående. Styrelsen beslu
tade att ta initiativ till att vara behjälpliga så att denna granskning även omfattar
aikidons verksamhet.
6.
Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Sverigelägret. Arbetet fortskrider planenligt. Beslöts att instruktörer från respektive
stil skall utses efter det ungfärliga medlemsantalet. Beslöts vidare att uppdra åt Mats
Alexandersson att i januari leverera ett närmare fastställt schema samt instruktörslista.
Jöran rapporterade att SJ erbjuder sponsor rabatt på tågresor. Inbjudan bör gå ut under
januari månad.
b. Jöran Fagerlund rapporterade att han tagit kontakt med SISU centralt och att inga
pengar finns att söka där. Han rapporterade vidare att man kan anordna samverkan
skurser med vilken folkhögskola som helst och att priserna ligger tämligen lika. Upp
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7.

8.

draget ansågs därmed avklarat.
Planering.
a. Den nya arbetsplanen. Uppdrogs åt Urban Aldenklint att i dialog med
kommittéerna bevaka hur den nya arbetsplanen realiseras i respektive kommitté.
b. Dojo no kokoro. Styrelsen skall fortsätta bevaka hur klubbarna påverkas av den
nya arbetsplanen.
c. Beslutades att utrusta Jöran Fagerlund med nödvändig IT-utrustning. Budgetram
15.000 kronor. Kassör och ordförande uppdrogs att i samråd finna den bästa lös
ningen. Beslutades vidare att inköpa en fax till Ingrid Tinglöf att användas framfö
rallt för kalendariet, budgetram 2.500 kronor. Den gamla ej fungerande faxen
överlämnas till Urban Aldenklint för granskning och eventuell kassering.
d. Jöran Fagerlund skriver riktlinjer för hur egna utlägg skall hanteras, vilka distri
bueras till samtliga förtroendevalda.
Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Tenchijin Aikido, Billingsfors, Aikikai. Styrelsen bekräftade sin rekommendation
om inval.
b. En klubb har en adress som inte längre fungerar. Uppdrogs åt Urban Aldenklint
att försöka ta reda på vad som hänt.
c. Uppdrogs åt Ingrid Tinglöf att göra en studie av hur tillväxten av nya klubbar har
förändrats över tid.
b. Totaler för svensk aikido: 92 klubbar med totalt 4.952 medlemmar.

Ekonomi
9.
Jöran Fagerlund informerade om den ekonomiska situationen per den sista oktober.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Budgetuppföljning. Den senaste redovisningen ligger så snart efter årsmötet att
det är för tidigt att avgöra hur ekonomin är i förhållande till budget.
b. Kommittéernas budget. Från Aikikaikommittén föreligger en budget som skall
juteras inom budgetramen. Från övriga kommittéer förväntas budget inkomma
senast den 1 februari 1998.
Kommittéer
11. Fråga om avveckling av kommittéer
a. Utbildningskommittén. Beslöts att avveckla kommittén. Beslöts att de
utbildningar som ges enligt den gällande studieplanen även i fortsättningen har
central sanktionering. Övriga kurser som utformas inom kommittéerna kan få
sanktion genom aikidosektionen. Kursplan skall då inkomma till styrelsen.
b. Aikido-Nytt. Beslöts att avveckla kommittén. Förslag om att namnet Aikido-Nytt
endast skall få användas för en central nyhetsskrift avslogs efter omröstning.
c. Jämställdhet. Beslöts att avveckla kommittén. Styrelsen förutsätter att
jämställdhetsarbetet
fortsätter inom respektive kommitté.
d. IT-kommittén. Beslöts att kommittén avslutar uppläggningsarbetet med hem
sidan. Därefter utses en webmaster, Ulrik Eklund, som ansvarar för dessa sidors
SV. BUDOFÖRBUNDET
IDROTTENS HUS
S-123 87 FARSTA
SWEDEN

TELEFON
+46 (0) 8-605 60 00
FAX
+46 (0) 8-604 00 10

ORG. NR.
802005-2588

TELEX
14179 SPORTS S
ATT: BUDO

INTERNET
kansli@budo.se
http://www.budo.se

BANKGIRO
255-0390
NORDBANKEN

POSTGIRO
61 21 20-6

SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO

12.

13.
14.

15.

16.

uppdatering. Aikidons hemsida finns nu uppe och styrelsen påpekade att de upp
skattar det myckna arbete som lagts ner på den.
Påpekades att kopplingen till en stil inte får hamna på en enskild klubb.
Synpunkter på hemsidan skall uttryckas i skrift och inlämnas till webmaster eller
ordförande.
Handläggare utsågs sålunda:
a. Disciplinärenden: Marc Tullgren.
b. Medicinska ärenden: Kenneth Knutsson.
c. Historiker. Sven Yngve Gyllsjö.
d. Budo Info. Bordlades till nästa möte.
Aikikai.
a. Rapportering. Rikslägret i januari hålls i Kristianstad.
Iwama Ryu.
a. Rapportering. Ett utbildningsläger för jo och bokkeninstruktörer har hållits,
samt ett för ”nästa generations instruktörer”.
Beslöts begära in protokoll och stadgar från Iwama Ryu Scandinavia.
Ki
a. Kikommittén har inkommit med en kort skriftlig rapport om organisations
arbetet i enlighet med den nya arbetsordningen för sektionen.
Övrigt.
a. Inget ärende.

Formalia
19. Nästa möte i början av februari. Stefan Stenudd kallar.
20. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ingrid Tinglöf

Stefan Stenudd
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