A I K I D O
Aikidosektionens årsmöte 2000-03-25
Plats: Hikari Aikidoklubb, Vällingby sim- och idrottshall, Stockholm.
Tid: 13.00.
§ 1 Sektionens ordförande, Mats Alexandersson, förklarade mötet öppnat.
§ 2 Röstlängden fastställdes. Antalet röster sattes till 31. Antalet representerade klubbar
var 23.
§ 3 Mötet förklarades behörigen utlyst. Det noterades att Ove Halén hävdade mot satt
uppfattning.
§ 4 Till ordförande för mötet valdes Pernilla Zethraeus.
§ 5 Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Fredbäck.
§ 6 Till justeringsmän med uppgift att jämte ordföranden justera protokollet valdes
Jorma Lyly och Maria Mossberg. Till rösträknare utsågs Ingrid Tinglöf och Ove
Halén.
§ 7 Dagordningen godkändes med den ändrade arbetsordningen att §§ 11-15 behand-las
efter § 21. En maximering av talartiden till 3 minuter och repliktiden till 1 minut
fastställdes. Den som talar för första gången går före den som talat tidigare.
§ 8 Under behandlingen av verksamhetsberättelsen för 1998/99 uppkom en diskussion
om styrelsens arbete och om orsaken till styrelseledamöternas avgång. Ett förslag om
att anta ett uttalande rörande en hemsida på Internet som vållat utpekade personer
betydande obehag framfördes. Mötet enades om att inte anta uttalandet.
Följande synpunkter rörande verksamhetsberättelsen noterades: Till listan över
dangraderingar inom Aikikai skall Vitali Dorogov, Vanadis Aikidoklubb, 1 dan läggas
till. Från listan över fukushidoinutnämningar tas Jonas Neiström bort.
Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 9 Förvaltningsberättelsen för 1998/99 lades med godkännande till handlingarna.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998/99.
§ 11 Till ordförande för aikidosektionen och ledamot i SBFs huvudstyrelse under
verksamhetsåret 2000 valdes Jöran Fagerlund (nyval).
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§ 12 Till sekreterare valdes Kerstin Fredbäck (nyval).
§ 13 Till kassör valdes Knut Sturidsson (nyval).
§ 14 Mötet beslöt att antalet ledamöter i styrelsen under verksamhetsåret skall vara tre.
§ 15 Till ordförande i valberedningen valdes Sven Yngve Gyllsjö. Till övriga ledamöter
valdes Wilhelm Bilhöfer och Stina Deurell.
§ 16 Inga motioner hade inkommit.
§ 17 Styrelsens proposition om vidimering av dangrader godkändes.
§ 18 Styrelsens förslag till arbetsplan för år 2000 godkändes.
§ 19 Inga förslag om extra avgifter förelåg.
§ 20 Inga förslag om styrelsearvoden förelåg.
§ 21 Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår godkändes med
noteringen att styrelsen ser till att intäkterna från kyudiplomen inte överstiger
kostnaderna härför.
§ 22 Den nyvalde ordföranden Jöran Fagerlund tackade de avgående styrelse-ledamö-terna
Mats Alexandersson, Urban Aldenklint och Ingrid Tinglöf för deras insatser. Mötet
avslutades.
Vid protokollet:
............................................
Kerstin Fredbäck
Justeras:
...........................................
Pernilla Zethraeus, mötesordförande
.....................................
Jorma Lyly
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Idrottens Hus
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Maria Mossberg
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