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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2005-01-29

Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid: 12.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Niklas Risberg
Mikael Sjögren (fr.o.m. 5 §).

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Dagordningen genomgicks och godkändes.

3 § Föregående protokoll (2004-12-29) godkändes.

4 § Jöran rapporterade om sin uppvaktning av Lars-Göran Andersson och Torsby
Aikidoklubb. Detta var med anledning av att den förra har tränat aikido i 40 år och fyller
60 samt att klubben fyllde 25 år under förra året.

5 § Inkomna motioner behandlades. Mötet diskuterade varje enskilt förslag ingående och
beslutade att föreslå årsmötet att ifråga om motionen från

- Malmö Aikidoklubb om förbättrat försäkringsskydd för aikidoutövare besluta att bifalla
motionen.
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo och Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om
allmänna val till graderingskommittén besluta att avslå motionerna.
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo om förfarande vid tillsättande av styrelseledamöter
i aikidosektionens styrelse besluta att avslå motionerna.
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo och Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om sättet
att nominera instruktörer till Sverigelägret besluta att avslå motionerna.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om att minska det demokratiska underskottet
besluta att anse motionen besvarad.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om styrelsens propositionsarbete besluta att anse
motionen besvarad.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om elitsatsning och utbildning i förbundets regi
besluta att bifalla motionen vad gäller förslag nr. 1 och 3. När det gäller förslag nr. 2, 4
och 5 beslutade mötet att föreslå årsmötet besluta att anse motionen besvarad.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om automatisk vidimering av dangrader Aikikai
besluta att bifalla motionen.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om att uttrycka relationen mellan lärare och elev
besluta att anse motionen besvarad.

6 § Mötet beslutade att om möjligt försöka ordna utdelning av diplomen för årets
utnämningar till 5:e och 6:e dan Aikikai på sektionens årsstämma.
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7 § Jörans förslag till verksamhetsplan för år 2005 diskuterades. Han uppdrogs att arbeta
vidare på förslaget.

8 § Jöran och Magnus anförtroddes uppdraget att utarbeta ett förslag till budget för år 2005
att framlägga för årsmötet.

9 § Beslut om tid och plats nästa möte överlämnas till den styrelse som väljs av årsmötet.

10 § Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

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


