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Protokoll fört vid Aikidosektionens årsmöte 2005-03-12
Plats: Sheraton Hotell, Stockholm.
Tid: 10:00.
1 § Sektionens ordförande, Jöran Fagerlund, förklarade mötet öppnat.
2 § Röstlängden fastställdes. Antalet röster sattes till 44. Antalet representerade klubbar var 34.
3 § Mötet förklarades vara behörigen utlyst.
4 § Till ordförande för mötet valdes Mika Perälä.
5§

Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Fredbäck.

6 § Till justeringsmän med uppgift att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt till
rösträknare valdes Fredrik Schirén och Stefan Jansson.
7 § Den utsända dagordningen godkändes.
Mötet beslöt att medge alla mötesdeltagare full yttranderätt.
8 § Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 gicks igenom och lades till handlingarna.
9 § Förvaltningsberättelsen för 2004 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
10 § Årsmötet beslöt rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2004.
11 § Styrelsens proposition Dojo no kokoro diskuterades ingående och godkändes efter ett
antal voteringar som framtidsvision med följande ändringar:
- Sidan 6, spalt 2, 2:a stycket i styrelsens förslag till årsmötet (se Bilaga 1): "djupgående",
"på remiss" och "i god tid" stryks.
- S 8, spalt 2, 1:a st. under rubriken "Medlemsrekrytering": "prioriteras" stryks och ersätts
av "stöttas i mån av resurser".
- S 9, sp1, 2:a st under "Elitsatsning": Hela meningen "I ett första skede ……….göra ytterligare satsningar där." stryks.
- S 9, sp 2, 2.a st. Under rubriken "Internationella Aikidofederationen" stryks "att nästa
ordförande för IAF skall vara svensk" och ersätts med "ett fortsatt starkt engagemang i
IAF".
- S 10, sp 2. I rubriken "Jämställdhet" läggs "och mångfald" till. Under denna rubrik sätts
meningen "Jämställdhetsfrågor omfattar kön, sexuell läggning, etnicitet, religion samt ålder" in.
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Ett yrkande om att hela kapitlet "Elitsatsning" skulle strykas avslogs genom slantsingling,
sedan först sluten votering genomförts med oavgjort resultat (röstsiffrorna 21 – 21).
12 § Tre klubbar hade inkommit med motioner (Bilaga 2-4). Motionerna från två av klubbarna
innehöll flera olika delförslag, vilka alla diskuterades ingående. Årsmötet beslöt att ifråga
om förslag från
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo om allmänna val till graderingskommittén avslå
motionen. Beslutet fattades efter sluten votering med siffrorna 10 för bifall mot 31 för avslag.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om tillsättning av, nominering till och utökning av
graderingskommittén avslå motionen.
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo om direktval av instruktörer på Sverigelägren avslå
motionen.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om nominering av instruktörer till Sverigelägret
anse motionen besvarad vad gäller klubbarnas möjlighet att nominera och i övrigt avslå
motionen.
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo om förfarande vid tillsättande av styrelseledamöter
i aikidosektionens styrelse avslå motionerna.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om att minska det demokratiska underskottet anse
motionen besvarad.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om styrelsens propositionsarbete anse motionen
besvarad.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om automatisk vidimering av dangrader Aikikai
bifalla motionen.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om elitsatsning och utbildning i förbundets regi
bifalla motionen vad gäller förslag nr. 1 och 3 samt anse motionen besvarad när det gäller förslag nr. 2, 4 och 5.
- Malmö Aikidoklubb om förbättrat försäkringsskydd för aikidoutövare bifalla motionen
Förslaget från Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om att på vidimeringsdiplomen uttrycka relationen mellan lärare och elev togs tillbaka av motionären.
13 § Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2005 diskuterades och fastställdes (Bilaga 1,
s 4-5).
14 § Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att en extra avgift om 10 kronor per medlem och år
skall tas ut av klubbarna.
15 § Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsearvoden skall utgå enligt följande
- Ordförande: 25 000 kronor per år
- Kassör och sekreterare: 5 000 kronor per år
- Ledamot: 2500 kronor per år.
16 § Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår diskuterades och godkändes
(Bilaga 1, s 5) med tillägget att 35 000 kr anslås till World Games i Tyskland.
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17 § Till ordförande för aikidosektionen och ledamot i förbundsstyrelsen under verksamhetsåret 2005 valdes efter votering Jöran Fagerlund (omval).
18 § Till sektionens sekreterare valdes Kerstin Fredbäck (omval).
19 § Till sektionens kassör valdes Magnus Bäcklund (omval).
20 § Mötet beslöt att till ledamöter i aikidosektionens styrelse för ett år välja Mikael Sjögren
(omval), Niklas Risberg (omval), Klas Marklund (nyval), Anna Wilder (nyval) och Fredrik Schirén (nyval). Detta innefattade ett beslut om att utöka styrelsen med tre personer.
21 § Till sammankallande i valberedningen omvaldes Wilhelm Bilhöfer. Till övriga ledamöter
omvaldes Maria Mossberg och Matts Jaakkola.
22 § Ordföranden Mika Perälä tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

.....................................…...…….
Mika Perälä, mötesordförande

..............................…..…........
Fredrik Schirén
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…............………............................
Stefan Jansson
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