SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte 2000-04-09
Närvarande:

Jöran Fagerlund, ordf, Kerstin Fredbäck, Knut Sturidsson

1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2§

Dagordningen genomgicks och godkändes.

3§

Det beslöts att ordföranden alltid justerar protokollen från styrelsemötena.

4§

Sektonens årsmöte den 25 mars diskuterades och protokollet gicks igenom. Det
konstaterades att lärdomar när det gäller utskick av kallelse i god tid och att hitta en
lämplig mötesordförande bör dras till kommande år.

5§

Den vid årsmötet antagna verksamhetsplanen gicks igenom.
Vidimering av dangrader: Jöran åtog sig att diskutera med Stefan Stenudd och Ulf
Evenås om hur man ska gå vidare. Bl a gäller det utformning av diplom och om den
vidimerade graden ska erhållas automatiskt eller efter ansökan.
Utbildning: Den mest akuta frågan gäller SBFs gemensamma utbildningsplan.
Eftersom sektionsstyrelsen är så liten behöver vi hitta folk utanför denna som vill ingå
i förbundets arbetsgrupp för utbildningsplanen. Jöran åtar sig att tillfråga Ulf Evenås,
Johan Flygare och Tommy Pettersson.
Sverigelägret: Planering och organisation av Sverigelägret är inte helt klar.
Video-filmning av lägret är planerad. Ett intressant anbud finns från företaget Millberg
Media. Alla frågor kring avtalet är dock inte lösta än. Vidare återstår att ordna en
gemen-sam fest på lördagskvällen, bokning av hotellrum och ev resa för instruktörer
samt brev med information till instruktörerna.

6§

Tidigare kontaktpersoner för exempelvis medicin och disciplin bör tillfrågas om de vill
kvarstå.

7§

På årsmötet beslutades om en budgetjustering gällande aikikais kyudiplom. Knut
kollar exakt vad som ska gälla.

8§

Umeå Aikidoklubbs hemsida har behandlats av HS. Javier har skickat en skrivelse till
klubben. Frågan diskuterades och mötet beslöt avvakta utvecklingen av ärendet.

9§

Mötet avslutades.
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