SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO

Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2001-07-28
Närvarande:

Jöran Fagerlund, ordförande
Kerstin Fredbäck
Sture Nöjd

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och
godkändes.
2 § Protokollet från föregående möte (01-04-08) gicks igenom.
3 § Rapporter:
• När det gäller vidimeringsarbetet är utformningen av diplomen i full gång.
Annika Ryckner och Hiroko Kimura har åtagit sig arbetet med designen.
• Jöran jobbar tillsammans med HS med att ta fram kriterier för licensieringar av
instruktörer.
• Kommittéernas arbete rullar på. Från Iwama kunde Jöran meddela att Ulf
Evenås av Saito sensei erhållit 7 dan Iwama Ryu. Styrelsen letar efter ett
lämpligt tillfälle att uppmärksamma denna händelse.
• Från Hombu Dojo har kommit en skrivelse med regler rörande shihan
utnämningar. De innebär att vi från svensk sida kan ansöka om en sådan
utnämning för svenskar som har varit 6 dan i minst sex år.
• När det gäller Sverigelägret i Malmö påsken 2002 meddelades att hall är bokad.
• Från HS meddelas att Stefan Stenudd och Christian Lund har arbetat med en
inled-ning om SBF till den svenska videoutgåvan av filmen Crouching Tiger,
Hidden Dragon.
• Det ekonomiska läget för sektionen är tillfredsställande.
4§ Piteå Aikidoklubb har meddelat att de, tillsammans med Piteå Karateklubb och
Shootfightingklubb, med hjälp av kommunen har fått möjlighet att bilda Piteå
Budo Hus. Under september-oktober planeras en högtidlig invigning dit media
och SBF bjuds in. Mötet beslöt att Jöran officiellt representerar förbundet om
han kan det aktuella datumet.
5§ När det gäller sektionens hemsida har Sture pratat med webbmastern Per
Backlund. Det har varit vissa problem med ajourhållningen av hemsidan. Så
som denna är uppbyggd från början är det komplicerat att ändra informationen i
den. Det är i princip endast kalendariet och klubbuppgifterna som ajourhålls.
Sture och Per Backlund planerar att skicka ut en enkät till klubbarna om vilken
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information de vill ha på hemsidan. Sture får fortsatt uppdrag att diskutera med Per
om innehåll och utformning. Per får definiera behov av programvara etc.
6§ Det konstaterades att en jämställdhetsplan skall framläggas för årsmötet år 2002.
Om detta skall uppnås bör förslaget föreligga redan inför december-infot.
Synpunkter från stilkommittéerna och klubbarna bör då ha inkommit den 1
november, för att hinna behandlas av styrelsen. Mötet beslöt att meddela detta till
kommittéerna via e-post samt redan i august-infot.
7§ När det gäller Doshus besök och 40-årsjubileet har förberedelserna hunnit långt.
Farstahallen är sedan länge bokad från fredag kväll t o m söndag. En uppvisning är
planerad till lördag. En fest kommer att äga rum i Iyasaka Aikidoklubbs dojo.
Mötet diskuterade frågor om fribiljetter till läger respektive fest, reseersättningar
samt eventuella förtjänsttecken. Beslut fattades om att de som på olika sätt arbetar
med arrange-manget får sådana fribiljetter.
8 § Mötet tillstyrker inval i SBF av Aikidocenter IF, Norrköping och Enköpings Ki
Aikidoförening, Enköping.
9§ Datum för årsmötet år 2002 sattes till den 23 mars.
10§ Datum för nästkommande möten sattes preliminärt till den 22 september och den
10 november.
11 §

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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