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Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion
Söndagen den 13 september 1998 Plats: Stockholm Möte nr. 6 97/98
Närvarande: Urban Aldenklint ledamot,  Mats Alexandersson ledamot, Jöran Fagerlund
kassör, Stefan Stenudd ordförande, Ingrid Tinglöf sekreterare.

Formalia
1. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötesprotokoll bordlades.

Administration
4. Inkomna ärenden, expedierade beslut

a. Inga ärenden.

5. Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan informerade om huvudstyrelsearbetet.

6. Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a.Sverigelägret. Styrelsen konstaterade att Göteborgs aikidoklubb tillsammans med Mats
Alexandersson och Jöran Fagerlund på ett mycket förtjänstfullt sätt organiserat lägret, som
blev en succé. Det beslutades att vart tredje år är ett lagom intervall. Nästa Sverigeläger
planeras tillpåsken år 2001, preliminärt i Stockholm.

7. Årsmötet
a. Årsmötet äger rum lördagen den 24 oktober på Vanadis aikidoklubb i Stockholm. Dagen
börjar 11.00 med träning, kl. 12.45 börjar fullmaktsgranskningen och kl. 13 själva årsmötet.
Vanadis ska tillfrågas om att framställa en affisch som informerar om träningen, dit alla är
välkomna.
b. Årsberättelsen gicks igenom och godkändes efter smärre justeringar. Ingrid fick beröm för
ett mycket förtjänstfullt arbete i att sammanställa denna.
c. Den nya arbetsplanen godkändes med vissa smärre justeringar och ska föreläggas
årsmötet.
d. En proposition från styrelsen om kvalitetssäkran av svensk aikido att lägga fram vid
årsmötet godkändes med vissa smärre justeringar.
e. Röstlängden gicks igenom. Totaler för svensk aikido var vid verksamhetsårets utgång 90
klubbar med 4.846 medlemmar. Sammanlagt finns det 67 giltiga röster.

8. Klubbärenden
a. Inga nya klubbar finns anmälda för inval.
b. Totaler för svensk aikido i dagsläget: 92 klubbar med 4.897 medlemmar. Medeltalet per
klubb är 53 medlemmar. Fördelningen på stilarna är:
Aikikai 59 klubbar, 3.299 medl. (68%) Iwama ryu 22 klubbar, 1.139 medl. (23%)
Ki 11 klubbar, 459 medl. (9%).
c. Beslöts att de klubbar som ännu inte kommit in med rapport skall tillskrivas. Vidare fick
Ingrid Tinglöf i uppdrag att tillskriva de klubbar som inte fyllt i medlemssiffror på rapporten och
begära in uppgift om det egentliga medlemstalet för år 1997.
d. Klubbärende i Umeå. Styrelsen har fått information från olika parter i ärendet. Ingen har
begärt  något beslut, varför styrelsen avvaktar.
e. Styrelsen har hållits informerad om ett disciplinärende i Iyasaka aikidoklubb.
f.  Stefan Stenudd informerade om det fortsatta agerandet med anledning av att Tomita sensei
erhållit graden 8 dan från en icke aikidorelaterad organisation. Styrelsen anser det ytterligt
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angeläget att ingen ovisshet råder om vad som är aikidograder och  vad som är andra grader, till
vilka sektionen inte har något som helst förhållande.

Ekonomi
  9. Jöran Fagerlund informerade om det ekonomiska dagsläget, som är gott.
10. Övriga ekonomiska frågor.

a. Jöran redovisade det ekonomiska resultatet från verksamhetsåret 1997/98.
b. Budgetförslaget fastställdes med förbehållet att en viss omfördelning av resurserna ska
 ske försåvitt årsmötet godkänner styrelsens proposition, så att pengar avsätts för denna.
Vidare beslöt styrelsen att avsätta 12.000 kronor för internationella åtaganden. Beslöts
 också att redogöra för årsmötet att styrelsen ämnar avsätta beloppet 10.000 kronor till
resebidrag  för nästkommande årsmöte, så att klubbrepresentanter med lång resväg kan
ansöka om del därav.
c. Urban meddelade att ett möjligt fall för den avskaffade force-majeure-garantin inträffat.
Stefan påpekade att detta antyder att vidare diskussioner bör föras om tänkbara sätt att
ekonomiskt skydda klubbar, som drabbas av kostsamma oförutsedda händelser, när de
engagerat sig i exempelvis större träningsläger med betydande kostnader.

Kommittéer
11. IT-kommittén

a. IT-kommittén. Stefan informerade om den försöksverksamhet inom Budoförbundet som
nyss inletts för aikidoklubbarna - möjligheten för dem att erhålla en epostadress med
klubbnamnet, som kan behållas även om de byter mottagare för den. Om experimentet slår
väl ut är det tänkt att samtliga klubbar i förbundet erbjuds detsamma.

12. Handläggare, rapporter
a. Disciplinärenden: inga ärenden.
b. Medicinska ärenden. Inga ärenden.
c. Historieskrivningen: arbetet fortskrider.
d. Budo-Info, bordlades.

13. Aikikai.
a. Rapportering bordlades.

14. Iwama Ryu.
a. Rapportering bordlades.

15. Ki
a. Rapportering bordlades.
b. I beaktande av vad Ki-kommittén redogjort för i verksamhetsberättelsen, beslöt styrelsen
att göra en förfrågan hos kommittén om den anser sig ha bruk för hela det belopp som
budgeteras för den.

16. Övrigt.
a. Inget ärende.

Formalia
19. Nästa möte blir styrelsens konstituerande möte efter årsmötet.
20. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras
Ingrid Tinglöf Stefan Stenudd


