
POSTGIRO
61 21 20-6

SV. BUDOFÖRBUNDET
IDROTTENS HUS
S-123 87 FARSTA
SWEDEN

TELEFON
+46 (0) 8-605 60 00
FAX
+46 (0) 8-604 00 10

ORG. NR.
802005-2588

TELEX
14179 SPORTS S
ATT: BUDO

INTERNET
kansli@budo.se
http://www.budo.se

BANKGIRO
255-0390
NORDBANKEN

SWEDISH BUDO FEDERATION
SVENSKA BUDOFÖRBUNDET

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2000-08-20

Närvarande: Jöran Fagerlund, ordf
Kerstin Fredbäck
Knut Sturidsson

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat. Föregående mötes protokoll (00-06-11)
gicks igenom och justerades. Dagordningen genomgicks och godkändes.

2 § Från HS rapporterades att:
- ett styrelseseminarium med mycket lyckade diskussioner har avhållits på

Bosön.

- en distrikts- och klubbledarkonferens ska genomföras den 30 september.

- förbundets 40-årsjubileum skall firas med en bankett den 18 november 2000.
Frågan behandlas vidare under 5 §.

- arbetet med SBFs gemensamma utbildningsplan fortgår. Jöran jobbar vidare.

3 § Arbetet med verksamhetsplanen gicks igenom:
- Arbetet med vidimering av dangrader fortgår. Ett förslag till utformning av

diplomen är snart klart.

- Stilkommittéerna diskuterades. Styrelsens uppgift är som tidigare sagts att
stärka kommittéernas arbete.

- Arbetet med jämställdhetsplan pågår. Kerstin jobbar vidare.

4 § Knut redovisade sektonens ekonomi för först halvåret 2000. Det ekonomiska
läget är gott. Knut uppdrogs att formulera regler för ersättning av
styrelseledamöternas telekostnader.

5 § Beträffande förbundets 40-årsjubileum (se 2 §) diskuterades vilka och hur
många som bör bli bjudna. Jöran uppdrogs att göra en lista på tänkbara,
förtjänta personer. Kostnaden blir 495 kr per person. Därför diskuterades hur
mycket sektionen skulle kunna satsa. Med tanke på att evenemanget inte
torde vara av något större intresse för vanliga aikidoutövare beslöt mötet att
totalsumman ska begränsas till 5000 kr.
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6 § Beträffande aikidosektionens 40-årsjubileum år 2001 beslöts
- att läger och fest skall äga rum den 24 -26 augusti. Doshu kommer till

Stockholm för att hålla läger och  delta i festligheterna.
- att Urban Aldenklint utses till huvudansvarig för projektets genomförande. En

grupp byggs upp kring honom.
- att projektet ekonomiskt sett delas upp i två delar - ett läger som skall vara

självfinan-sierande samt fest mm som kan subventioneras.
- att Jöran kollar om Farstahallen är ledig och i så fall bokar den.

7 § Motion till Svenska Budoförbundets årsmöte 2001 om att byta namn på
förbundet till Svenska Kampsportförbundet diskuterades. Med anledning av
detta beslöts att styrelsen skall söka anta en gemensam ståndpunkt i frågan. För
att denna ståndpunkt skall kuna grunda sig på medlemmarnas uppfattning
beslöts att skapa utrymme för diskussion, dels på aikidosektionens hemsida
och om det är möjligt på förbundets, dels i nästa månadsbrev uppmana
klubbarna att bilda sig en uppfattning i frågan och delta i diskussionen.

8 § Urban Aldenklint utsågs att represen-tera Sverige vid Finska Aikidoförbundets
30-årsjubileum 27-29 oktober.

9 § Beträffande nästa årsmöte för aikidosektionen som planeras till den 24 mars har
Ulrika Bosaeus erbjudit sig att upplåta Haga Aikidoklubbs lokaler för
ändamålet. Jöran fortsätter att leta mötesordförande.

10 § Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

............................................. ...........................................
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund


