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Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2004-08-28
Plats: Förbundets lokal på Ölandsgatan 42 i Stockholm.
Tid: 16.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande
Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Mikael Sjögren
Kai Löfgren–Shimasue, webbmaster

1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2§

Dagordningen genomgicks och godkändes.

3§

Protokollet från föregående styrelsemöte (2004-06-17) godkändes.

4§

När det gäller Aikidosektionens hemsida, www.budokampsport.se/aikido, beslöt mötet
att klubbregistret för aikidoklubbar tas bort och att denna länk istället ska kopplas till förbundets klubbregister. Det diskuterades om motsvarande borde göras med kalendariet.
Istället sades dock, att den som skickar in uppgifter till kalendariet standardmässigt bör få
till svar en begäran om att skriva om eller skicka in bilder från evenemanget.

5§

Inför IAF-konferensen som äger rum i Tokyo den 7 – 12 september diskuterades vilka
frågor de svenska deltagarna bör driva. Dessa befanns vara:
- Graderingsavgifterna bör sänkas. Alternativt bör prissystemet ändras så att det inte slår
olika hårt i olika länder.
- Kai Löfgren omvald till webbmaster och gärna Stefan Stenudd invald i styrelsen.
- Vi bör stödja franskans fortsatta ställning som officiellt språk i IAF.
- IAF har ingen verksamhetsplan eller vision. En sådan bör finnas.
- Det stadgeförslag för IAF, som Stefan arbetat med bör antas av kongressen

6§

Den tidigare beslutade framtidskonferensen i Jönköping den 27-28 november diskuterades. Beslut fattades om att
- inbjudan går ut med posten till klubbarna under nästa vecka,
- nästa styrelsemöte hålls den 24 oktober i Jönköping, då konferensens innehåll planeras mer i detalj, samt att
- kostnaden (allt utom resan) för två deltagare per klubb betalas av sektionen. Dessutom
anslås ett "Norrlandsstöd" för resebidrag om totalt 10 000 kr.

7§

Mötet tillstyrkte Jujutsusektionens förslag till FS-mötet om att deras egen utbildning
ska godkännas som förbundsutbildning.
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Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

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

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

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