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Kerstin Fredbäck
Lolo Hejkenskjöld
Ulf Hierppe

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes.

2 § Protokollet från föregående möte (02-09-07) godkändes.

3 § Rapporter:

- I samarbete med försvarsmakten bedrevs vid Karlberg under hösten ett projekt
med frivillig aikidoträning för officersaspiranter. Projektet är nu under utvärdering
och vi hoppas att det får en fortsättning i någon form.

- Aikidosektionens officiella hemsida, www.budo.se/aikido, har undergått en
väsentlig ansiktslyftning.

4 § De praktiska arrangemangen kring årsmötet den 22 mars gicks igenom. I år prövas en
ny ordning där sektionsstämmorna hålls samma dag som förbundsstämman. Platsen
för stämmorna är Hotell Sheraton. Starttiden för sektionsstämman sattes preliminärt
till 10.00.

5 § Verksamhetsberättelsen för år 2002 gicks igenom. Den har dock redan inlämnats för
tryckning.

6 § Bokslutet för år 2002 gicks igenom. Det konstaterades att Aikidosektionen uppvisade
ett stort underskott för året. Till största del berodde detta på ett antal stora och
angelägna projekt som exempelvis IAF-kongressen i Stockholm. Tidigare års
samlade överskott har dock lett till att vi nu i själva verket har en mer rimlig buffert.
Vid förbundsstämman kommer dessutom en höjning av medlemsavgiften att föreslås
(se 9§).

7 § Jörans utkast till verksamhetsplan diskuterades. En viktig punkt i denna är att utreda
systemet med stilkommittéer. Eftersom vissa oklarheter råder dels vad gäller
utvecklingen inom Iwama Ryu, dels förhållande mellan styrelsens och
stilkommittéernas roller och befogenheter, finns behov av att fundera på
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stilkommittéernas framtid. Ett nytt Sverigeläger till år 2004 ska börja
planeras. Vidare ska ett system med elektroniska nyhetsbrev från förbundet
utvecklas.

8 § En motion från Aikido Dojo Stockholm, där Tomita Academy föreslås bilda
en självständig stil inom aikidosektionen, diskuterades. Eftersom dels
stilkommittéernas framtid över huvud taget är osäker, dels
medlemsunderlaget för den föreslagna stilen är mycket litet beslutades att
föreslå årsmötet att avslå motionen.

9 § Inför förbundsstämman föreligger tre propositioner gällande 1) namnbyte på
förbundet till Svenska Budo- och Kamportsförbundet, 2) inval av
kickboxning och thaiboxning samt 3) höjning av medlemsavgiften.
Motionerna diskuterades, utan att något ställningstagande gjordes.

10 § Eftersom inget Budo-info och därmed inget kalendarium längre skickas ut
från förbundets kansli till klubbarna, beslutades att upphöra med att
framställa ett sådant kalendarium. Det kalendarium som finns på sektionens
hemsida är fullt tillräckligt. I övrigt får antas att behovet av
lägerinformation tillgodoses genom att elektroniska nyhetsbrev införs.

11 § Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

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


