A I K I D O

Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
i Göteborg 2001-09-29
Närvarande:

Jöran Fagerlund, ordförande
Kerstin Fredbäck
Peter Nilsson
Sture Nöjd

1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes.

2§

Protokollet från föregående möte (01-07-28) gicks igenom.

3§

HS har beslutat ändra datum för förbundsårsmötet år 2002 till den 17 mars. Detta
medför att sektionens årsmöte ändras till den 16 mars.

4§
•
•

Rapporter
Den ekonomiska rapporten visade att läget är tillfredsställande.
Peter har meddelat att han är beredd att representera SBF i Piteå i oktober vid
invigningen av det nya Piteå Budo Hus.
Jöran meddelade att han har varit på ett läger i Italien för att fira Ulf Evenås
gradering till 7 dan Iwama Ryu och då passat på att sprida kunskaper om svensk
aikidos organisation.

•

5§

Doshus besök och 40-årsjubileet får sammanfattningsvis betraktas som mycket
lyckat och en stor framgång för svensk aikido. Den ekonomiska redovisningen är inte
helt klar. Vissa svagheter i planeringen hade förelegat. Bl.a. var informationen alldeles
för sen p.g.a. en oklar kostnadsbild.

6§

Den hittillsvarande planeringen för Sverigelägret gicks igenom. Mötet beslöt att
Jöran åker till Malmö på planeringsmöte. När det gäller frågan om en eventuell
gemensam bussresa från Stockholm till lägret, beslöts att arrangörerna tar reda på
möjliga grupprabatter.

7§

IAF kommer att lägga ett styrelsemöte i Stockholm år 2002. Preliminärt är den 17-18
augusti bestämt, vilket givetvis kombineras med ett läger. Det finns möjligheter att
söka projektpengar från RF för internationella arrangemang. Vissa slutsatser från
jubileumslägret rörande erforderlig förberedelsetid måste också dras (5 §).

8§

Sture redogjorde för arbetet i förbundets nybildade utbildningskommitté, som arbetar
med övergripande utbildningsfrågor och sektionsoberoende instruktörsutbildningar.
En gemensam kurs för licensiering planeras.

9§

En jämställdhetsplan skall framläggas för årsmötet år 2002. Om detta skall uppnås bör
förslaget föreligga redan inför december-infot. Detta innebär att ett förslag måste
behandlas i styrelsen under ett möte i november.

10 § Mötet tillstyrker inval i SBF av Halmstads Aikidoklubb, Iwama Ryu.
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11 § Datum för nästa möte sattes preliminärt till den 10 november. Därefter avslutades
mötet och styrelsens ledamöter skyndade iväg för att delta i firandet av Ulf Evenås
gradering.
Vid protokollet:

Justeras:

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

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

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Org nr: 802005-2588
Tel: +46-8-08-714 88 70
Fax: +46-8-604 00 10
Postgiro: 61 21 20-6

Swedish Budo & Martial Arts Federation
info@budopkampsport.se
http://www.budokampsport.se

