SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2000-11-16
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande
Kerstin Fredbäck
Knut Sturidsson
1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och
godkändes.

2§

Föregående mötes protokoll (00-08-20) gicks igenom och justerades.

3§

Mötet beslöt att styrelseledamöter ersätts med maximalt 50 % av sina rörliga
telefon-kostnader. Detta gäller hemtelefonen och maximalt ersättningsbelopp
är 2000 kr per ledamot och år. Redovisning sker på kopia av teleräkningen.

4§

Ordföranden rapporterade att:
- Sektionen, genom Jöran och Kerstin uppvaktade Lennart Larsson vid hans 80årsfest Farsta, där han också erhöll diplom som bevis för sin gradering till 6 dan
Aikikai.
- Jöran och Knut höll en aikidouppvisning vid Shorinji Kempos 30-årsjubileum.
- Åke Lithner. Östersund, har kondolerats med anledning av sin tragiska
bortgång.
- En klubb- och distriktsledarkonferens har avhållits. Där framkom bl a att inget
större intresse finns för det föreslagna namnbytet på förbundet till
”Kampsportsförbundet”. Deltagandet från aikidoklubbarnas sida var inte särskilt
stort.
- SBFs 40-årsjubileum firas med en bankett den 18 november 2000.

5§
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Ordföranden rapporterade från IAF-kongressen i Tokyo i september, som han
besökte tillsammans med Stefan Stenudd och Kai Löfgren. Den senare är IAFs
webmaster och blev på kongressen även invald i styrelsen som Assistant
General Secretary. Det finns ett förslag om att anordna ett styrelsemöte för IAF
(Directing Committée) med träningsläger i Stockholm år 2002.
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Doshus besök i Sverige år 2001 har bestämts till den 1-2 sep och sammanfaller med
firandet av svensk aikidos 40-årsjubileum. Urban Aldenklint är ansvarig för
läger-arrangemanget.
6§

Om genomförandet av verksamhetsplanen rapporterades att:
- Stilkommittéernas arbete flyter på. Inom Aikikai är man särskilt förväntansfulla
inför Doshus besök.
- Arbetet med SBFs gemensamma utbildningsplan fortgår. Jöran jobbar vidare.
- Arbetet med vidimering av dangrader fortgår. Ett förslag till utformning av
diplomen är snart klart.
- Arbetet med jämställdhetsplan pågår. Kerstin jobbar vidare. Något slags
diskussionsunderlag till handlingsplan bör sändas ut före årsmötet.

7§

Knut redovisade sektionens ekonomi för först halvåret 2000. Det ekonomiska läget
är gott. Aikidosektionen har mest pengar i förbundet. Det noterades att Mattias Hurtig
är ny ekonomihandläggare på RF.

8§

Beträffande inkomna ansökningar från Misogi Aikidoklubb och Tyresö Judo &
Jujutsu Klubb hänsköts frågan till Aikikaikommittén för avgörande.

9§

Mötet beslöt att om möjligt (kostnadsmässigt mm) skicka julkort till alla som gjort
något för sektionen under det gångna året.

10 § Inför aikidosektionens årsmöte 2001 som planeras till den 24 mars gjordes en
fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen. Ambitionsgraden diskuterades. Förutom
verksamhetsberättelse, bokslut, budget och verksamhetsplan ska Jöran skriva ett par
motioner vad gäller stadgeändringar avseende dagordningen vid årsmötet och
motionstid.
10 § Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Justeras:

...........................................………….
Kerstin Fredbäck

........................................…………...
Jöran Fagerlund
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