SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2000-06-11
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordf
Kerstin Fredbäck
Knut Sturidsson
1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och
godkändes.
Föregående protokoll (00-04-09) gicks igenom och justerades.

2§

Redovisningen av ekonomin för Sverigelägret är inte klar än men resultatet gicks
igenom översiktligt. Knut åtog sig att göra en fullständig sammanställning. I
övrigt är sektionens ekonomi god.

3§

Från HS rapporterades att:
- arbetet med SBFs gemensamma utbildningsplan har startat. Jöran är ansvarig.
- Umeå Aikidoklubbs hemsida är under behandling. En skrivelse har skickats till
den ansvarige, där han bl a åläggs att noga särskilja klubbens hemsida från
nättidskriftens. Sektionsstyrelsen fortsätter att bevaka ärendets utveckling.
- förbundets 40-årsjubileum skall firas med en bankett under hösten. Datum är
dock ännu inte bestämt. Frågan om vilka som skall bjudas in på sektionens
bekostnad disku-terades. Det är dock svårt att förslå något bestämt utan att veta
hur många personer det är fråga om. Frågan hänsköts dock till stilkommittéerna.

4§

Mötet godkände underhandsbeslut via e-post att bekosta en prenumeration av
Budo-info för Mouliko Haléns organisation i Norge.

5§

Arbetet med verksamhetsplanen gicks igenom:
- Vad gäller utbildning inom aikidon fortgår arbetet. Alla tre tillfrågade personer
är intresserade (se föregående mötes protokoll).
- Arbetet med vidimering av dangrader fortgår. Ulf Evenås och Stefan Stenudd
ägnar sig nu åt utformningen av diplom eller intyg.
- Stilkommittéernas arbete diskuterades. Det är endast Ki-kommittén som tycks
fungera dåligt.
- Vad gäller jämställdhet diskuterades den handlingsplan som styrelsen enligt
årsmötet är ålagd att upprätta. Knut åtog sig att göra en enkel undersökning av vad
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en jämställd-hetsplan egentligen bör behandla. Kerstin åtog sig att så
småningom försöka skriva ett förslag till plan.
6§

Jöran åtog sig att ta fram kostnadsförslag för framställning av bilder från
Sverigelägret. Mötet beslöt att framställa 70 ex av gruppfotot från lägret för
försäljning.

7§

Med anledning av en skrivelse från Lars Wahlgren i Visby om utskick av
information om sommarläger, beslöt mötet att ersätta kostnaden för ett utskick
till klubbarna à 249:-.

8§

På IAF-kongressen i Tokyo i september kommer Sverige att representeras av
Jöran Fagerlund (sektionen) och Stefan Stenudd (Aikikai). Dessutom deltar
Kaj Löfgren (IAFs webmaster) tack vare ett stimulansbidrag från RF.

9§

Nästa årsmöte för aikidosektionen kommer troligen att äga rum den 24 mars.
Jöran åtar sig att ordna arrangörsklubb och mötesordförande.

10§Mötet erinrade om aikidosektionens 40-årsjubileum år 2001 och att en svensk
represen-tation vid Finska Aikidoförbundets 30-årsjubileum under hösten
vore önskvärd.
11 § Tid för nästa möte sattes preliminärt till den 20 augusti. Därefter avslutades
mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

.............................................
Kerstin Fredbäck

.........................................
Jöran Fagerlund
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