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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2005-10-23
Plats: Restaurang Forno Italiano, Norrköping
Tid: 13.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande
Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Anna Wilder Hjerppe
Fredrik Schirén
1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Dagordningen
genomgicks och godkändes.

2§

Föregående mötesprotokoll (2005-08-24) godkändes.

3§

Följande rapporter från styrelsens verksamhet lämnades:
- Jöran meddelade att en ny lagstiftning om kampsport är på gång, att han tillsammans
med bl.a. Urban Aldenklint representerat svensk aikido vid Finlands 35-årsjubileum i
Helsingfors samt att han sammanträffat med Sugano sensei i Jönköping.
- Anna informerade från sin undersökning om en bättre försäkring att det inte verkar särskilt lovande.
- Fredrik avsäger sig ansvaret för nyhetsbrevet AikidoNytt. Det krävs en ny redaktör om
det ska kunna återuppstå, som e-post och på papper.
- Magnus rapporterade om ett förslag till förbättrat system för redovisning av graderingskontot. En blankett har utarbetats som möjliggör att hålla reda på hur graderingsavgifter
inbetalas. Sverigelägret blir en betydande ekonomisk fråga för nästa år.
- Ett gemensamt möte med graderingskommittén äger rum direkt efter detta möte. Stefan
Stenudd och Sture Nöjd har utarbetat en ny hemsida för graderingskommittén. Den ligger
för närvarande på www.aikikai.net, men ska så småningom läggas direkt under sektionens.

4§

Kassörens förslag till sådana arvoden till styrelse och graderingskommitté, som beslöts av
årsmötet 2005 diskuterades. Den höjning av medlemsavgiften som var förutsättningen för
införandet av sådana arvoden fastställdes dock aldrig av förbundsstämman. Magnus utreder nu om det är möjligt att ändå genomföra beslutet om arvoden detta år.

5§

Den tidigare påkallade diskussionen om arbetsförhållandena inom styrelsen bordlades till
nästa möte.

6§

Sverigelägret som traditionellt äger rum varannan påsk, återkommer år 2006. Lämplig ort
diskuterades. Mötet beslöt att i första hand välja Jönköping. Niklas och Fredrik uppdrogs
att arbeta vidare efter detta spår.

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
Org nr: 802005-2588

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

A I

K

I

D

O

7§

Årsmötet 2006 diskuterades. Med anledning av det stora antalet styrelseledamöter som
invaldes av föregående årsmöte diskuterades om inte ca fem ledamöter kunde vara lämpligare
- Mötet beslöt att återuppväcka ett tidigare förslag om propositionsordning med innebörden att motioner kan få lämnas in efter propositionerna.
- Vidare beslöt mötet att försöka skicka ut verksamhetsplanen och budgeten redan i december.

8§

Mötet beslöt att till Aikido Dojo Vätterstaden bevilja ett bidrag på 1720 kr för läger med
Pia Moberg från anslaget för läger med kvinnliga instruktörer.

9§

Mötet beslöt att anta de kriterier för projektbidrag för klubbsamverkan som Magnus har
utarbetat. Vidare beslöts att till klubbarna inom Ki No Kenkyukai bevilja ett bidrag om
2000 kr för att upprätthålla en hemsida.

10 § Det förestående mötet med graderingskommittén planerades. Följande punkter ansågs
behöva tas upp:
- Arvoden (se 4 §)
- Vidimeringar av dangrader.
- Hokuo Aikikai
- Yonemochi senseis besök i Göteborg
- Filmningsförbudet på dangraderingar
- Personuppgifter i protokoll på Internet.
11 § Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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