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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2005-06-12
Plats: GAK Enighets lokaler i Malmö.
Tid: 13.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Klas Marklund
Niklas Risberg
Fredrik Schirén
Mikael Sjögren

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Dagordningen genomgicks och godkändes.

3 § Föregående mötesprotokoll (2005-04-17) genomgicks och godkändes.

4 § Jöran rapporterade från senaste FS-mötet. Försöken att lägga sektionsstämman och för-
bundsstämman år 2006 på olika dagar är inte genomförbart. Båda årsmötena äger alltså rum
lördagen den 18 mars.

5 § Magnus rapporterade följande om ekonomin:
- Årsmötet 2005 kostade sektionen 36 000 kr.
- Det sista av kostnaderna för överföringen av Iwama-grader är nu betalade. Allmänt sett är
det svårigheter med hanteringen och kontrollen av graderingsintäkterna.
- Sektionen har belastats med relativt stora kostnader hittills i år. Totalt har142 885 kr beta-
lats ut t.o.m. maj månad.

6 § När det gäller genomförandet av verksamhetsplanen för år 2005 gavs följande rapporter:
- Jämställdhet: Inget nytt är på gång. Men den redan existerande möjligheten att få bidrag
för klubbläger med inbjudna kvinnliga instruktörer behöver utannonseras på nytt. Kriterier
för att erhålla bidraget behöver också utarbetas. En annan sak är att försöka aktivera det
"nätverk" som startades under Jönköpingskonferensen.
- Demokrati och organisation: Klas funderar på vad man ute i klubbarna vet och tycker om
vad sektionen är och gör. Vilken roll har exempelvis förbundet i arbetet med aikido?
- Information: Det finns behov av ytterligare en webbmaster för sektionens hemsida. Fred-
rik försöker hitta en sådan och funderar även på förbättringar av hemsidans struktur.
- Klubbsamverkan: Magnus arbetar vidare med kriterier för bidrag till projekt som kan
betraktas som klubbsamverkan. Det är viktigt med klara och tydliga kriterier.
- Graderingskommittén: Ett gemensamt möte med kommittén i oktober är planerat sedan
tidigare. Vad gäller förslag till revidering av reglerna för graderingskommitténs verksamhet
se 8 § nedan.
- Internationellt: Styrelsen har tidigare beslutat att om möjligt skicka sju personer till
World Games i Duisburg, Tyskland, den 22 – 24 juli.

7 § Den svenska representationen vid Finlands 35-årsjubileum 16-18 september diskuterades.
Mötet beslöt att i första hand Jöran och Urban Aldenklint åker till Helsingfors.



A      I      K      I      D     O

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63  Stockholm

Tel: +46-8-714 88 70
Fax: +46-8-604 00 10
Postgiro: 61 21 20-6

Swedish Budo & Martial Arts Federation
info@budokampsport.se
http://www.budokampsport.se

Org nr: 802005-2588

8 § Ett förslag till reviderade regler för graderingskommittén som inkommit diskuterades. Ef-
tersom diskussionen inom kommittén inte tycks vara avslutad ännu, återremitterades för-
slaget till graderingskommittén för klargöranden. Styrelsens beslut bordläggs alltså till
nästa styrelsemöte.

9 § Den automatiska vidimeringen av dangrader i Aikikai, som beslutades på årsmötet, diskute-
rades. På kansliet har man problem att klara det. Kerstin uppdrogs att ta upp frågan igen
med graderingskommittén på deras nästa möte.

11 § Nästa möte bestämdes äga rum som telefonmöte den 24 augusti.

12 § Ordföranden bad Magnus framföra ett stort tack till Enighet för allt tillmötesgående i sam-
band med det under helgen pågående lägret med Tamura sensei. Därefter avslutades mö-
tet.

Vid protokollet: Justeras:

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


