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Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2003-10-15

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Mika Perälä
Mikael Sjögren

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöterna välkomna.

2 § Dagordningen genomgicks och godkändes.

3 § Föregående protokoll gällande styrelsemötet 03-05-29 godkändes.

4 § Följande rapporter lämnades:
- Iwama-klubbarna har vid ett klubbledarmöte beslutat att ansluta sig till Aikikai och övergå
till dess graderingssystem.
- Denna övergång kräver även vissa bokföringstekniska förändringar, genom att Iwamas och
Aikikais konton ska slås samman.
- Läget beträffande sektionens ekonomi är för närvarande gott.
- När det gäller information kommer årets protokoll snart ut på hemsidan under "Arkiv".
Nästa nummer av det elektroniska Aikido-Nytt kommer snart.
- Mikael har varit på möte med förbundets utbildningskommitté. Han anser att resultatet av
deras arbete verkar bli alltför tävlingsinriktat.
- Jöran har representerat förbundet på ki-aikidons 20-årsjubileum i Enköping.

5 § När det gäller jämställdhetsprojekt beslutas anslå 3000 kr vardera till klubbarna i Mora och
Höganäs för läger med kvinnliga instruktörer.

6 § Kerstin har gjort en sökning på Internet efter möjliga bidragsgivare för jämställdhetsprojekt.
Sökningen resulterade i en väldigt lång lista och hon åtog sig att försöka vaska fram några
lämpliga instanser att föreslå för anslagsansökningar.

7 § Mika uppdrogs att undersöka om det finns någon policy beträffande hanterandet av
personuppgifter på Internet.
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8 §  Med anledning av Iwama-klubbarnas övergång till Aikikai beslutar mötet att tillsätta en ny
graderingskommitté direkt under sektionsstyrelsen med uppgift att i sektionens namn
ansvara för Aikikaigraderingar. Denna kommitté skall bestå av Jan Nevelius, Urban
Aldenklint, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Stefan Stenudd, Claes Wikner samt Jan
Hermansson.

9 § När det gäller enskilda Iwama-medlemmars övergång till Aikikai beslutar mötet att sektionen
står för 300 kr av registreringsavgiften på 8400 yen (ca 600 kr). I övrigt inväntas besked om
hur många som önskar få sin grad registrerad på Hombu Dojo i Tokyo.

10 § Med anledning av vad som sägs i 8 § fattar mötet ett principbeslut om att föreslå årsmötet år
2004 att avskaffa stilkommittéerna.

11 § Nästa möte sattes till lördagen den 6 december i Stockholm. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet: Justeras:

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


