SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion
Söndagen den 24 januari 1999 Plats: Stockholm
Möte nr. 2 98/99
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. Doshu har avlidit. Information om detta har tillsänts klubbarna via BudoInfo
samt på hemsidan. Urban Aldenklint representerade Svenska Budoförbundet vid den
ceremoni som hölls i samband med begravningen. Jöran har styrelsens uppdrag att
handha Urbans kostnadsersättningar. Kostnaderna beslöts belasta centrala internatio
nella medel. Jöran erbjöd sig att göra en budgetjustering till nästa möte.
Urban rapporterade från begravningscermonin. Det svenska deltagandet uppskattades
uttryckligen. Från stiftelsen Aikikai har offentliggjorts att Moriteru Ueshiba utsetts till
ny doshu från och med den 18 januari 1999.
b. Styrelsen konfirmerade de via e-post enhälligt fattade besluten angående Umeå
aikidoklubbs hemsida: 1) fråga till klubbens ISP, 2) borttagande av länk från aikido
sektionens hemsida. Mats Alexandersson fick i uppdrag att informera Umeå aikidoklubbs
styrelse om länken.
5. Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan informerade från huvudstyrelsearbetet. Kendons ordförande avgick omedelbart
efter årsmötet. Kendosektionen kommer att förvaltas direkt under huvudstyrelsen.
b. Budoförbundet planerar inför den förestående 40-årsjubiliéet.
6. Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Årsmötespropositionen. Ett möte har hållts tillsammans med representanter från
Aikikai och Iwama Ryu. Ki hade inbjudits att deltaga, men avböjt. Efter ingående
diskussioner vid en mycket givande dag beslöts att ge Ulf Evenås i uppdrag att utforma
som ett pilotprojket en helgkurs för aikidoinstruktörer. Efter kursens genomförande
kommer erfarenheterna härifrån att bilda underlag för fortsatt behandling. Kassören
uppdrogs att utarbeta de ekonomiska ramarna.
7. Årsmötet
a. Arbetsplanen. Frågan bordlades.
b. Styrelsens arbetsfördelning. Beslöts att ge mer utrymme för frågan vid nästa styrelse
möte.
c. Mats Alexandersson pratar med Javier om vad som planeras inför Svensk Budos 40SV. BUDOFÖRBUNDET
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årsjubileum och kommer med förslag till aikidons deltagande.
d. Stefan har blivit ombedd att skriva Svensk aikidos historia till 40-årsjubileet. Det
kommer att bli både en central historieskrivning, samt sektionsvis. Jöran fick i uppdrag
att börja skissa. Deadline vid årsskiftet.
8. Klubbärenden
a. Eskilstuna Aikido, Iwama Ruy rekommenderas för inval.
b. Kurai dori Aikido, Västervik rekommenderas för inval.
c. Ki-sektion i Jarlabergs IF, Nacka. Inväntar yttrande från ki-kommittén.
Totaler för svensk aikido. Inga aktuella siffror finns. Ingrid Tinglöf fick i uppdrag att i
början av april samla in och kopiera alla klubbrapporter och notera om några
anmärkningsvärda förändringar inträffat.
Ekonomi
9. Jöran Fagerlund informerade om det ekonomiska dagsläget, som är gott.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Budget 1998/99. Budgeten och utfallet gicks igenom. Det ser mycket bra ut.
Kommittéer
11. IT-kommittén
a. IT-kommittén. En extra webmaster behövs, då arbetet tidvis kan vara tidskrävande.
12. Handläggare, rapporter
a. Disciplinärenden: inga ärenden.
b. Medicinska ärenden. Kort rapport från förbundsläkaren, Kenneth Knutsson samt
från Jaan Ruusa angående skadebilden i Budoförbundet. Mats Alexandersson kontak
tar dessa för en gemensam utförligare uppföljning.
c. Historieskrivningen: arbetet fortskrider. Information håller på att samlas in om vilka
filmer från aikidons tidiga historia i Sverige som finns, för att kunna föra över de som
är värdefulla till video för bevarande.
d. Jämställdhet. Ingrid Tinglöf presenterade tankar om jämställdhet. Beslöts att satsa på
läger med tre duktiga kvinnliga instruktörer på ett par orter i landet - ej storstäder. Ingrid
skissar vidare på planerna.
13. Aikikai.
a. Rapportering. Internationella Aikido Federationen har i ett brev uttryckligt tackat för
Svenska Budoförbundets Aikidosektions hjälp och insatser med IAFs hemsida.
Den första svenskexaminerade dangraderingen någonsin har utförts. Styrelsen gratule
rar aikikai.
Ett riksläger hölls i Stockholm i januari. Det var mycket lyckat och välbesökt.
14. Iwama Ryu.
a. Rapportering. Det traditonella nyårslägret var som vanligt lyckat.
Göteborgs Aikidoklubb firar 30 år tillsammans med Ulf Evenås och Iwama Ryu.
Man håller på att ta fram barndiplom samt jobbar på en barnledarträff (den förra blev
tyvärr inställd).
15. Ki
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a. Rapportering. Ki kommittén har bytt ledamöter. Jan Eriksson och Peter
Spangfort har lämnat sina poster för att ge utrymme för kommande.
16. Övrigt.
a. Inget ärende.
Formalia
19. Nästa möte blir söndagen den 28 mars kl. 11.00 i Stockholm.
20. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Ingrid Tinglöf

Stefan Stenudd
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