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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2006-02-11
Plats: Telefonmöte
Tid: 15.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande
Kerstin Fredbäck
Anna Wilder Hjerppe (t.o.m. 3 §)
Niklas Risberg (fr.o.m. 3 §)
Mikael Sjögren

1§

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

2§

Inkomna motioner inför aikidosektionens årsmöte den 18 mars diskuterades. Mötet beslöt föreslå årsmötet att ifråga om motionen från
- Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo om en utbildningssatsning innebärande en subventionering av förbundets utbildningar med 75 %, besluta att uppdra åt styrelsen att under
året utarbeta ett stöd för deltagande i förbundets instruktörsutbildningar speciellt riktat till
kvinnor och till klubbar med lång resväg till utbildningsorten.
- Stockholms Aikidoklubb Iwama Ryu om att istället för elitsatsning satsa på en subventionerad instruktörsutbildning besluta att avslå motionen. (Jämför även stycket ovan).
En andra motion från Stockholms Aikidoklubb om ersättning till styrelsen behandlas
nedan under 5 §.

3§

Verksamhetsplanen för 2006 diskuterades. Mötet beslöt att ett avsnitt om utbildning ska
läggas till.
Jöran och Magnus uppdrogs att utarbeta en budget inom den närmaste veckan. I denna
beslöts öka anslaget till Sverigelägret från 20 000 kr till 25 000 kr.
Här ajournerades mötet till 16.30.

4§

Jöran föreslog att Mika Perälä skall tillfrågas om uppdraget att liksom föregående år vara
ordförande för årsmötet.

5§

Mötet beslöt att beslutet att anslå ett arvode till examinatorerna vid dangraderingar.
Arvodet sattes till 1200 kr per examinator och graderingstillfälle och gäller från och med
början av år 2006.
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Mötet beslöt att avstå från styrelsearvoden för år 2005. Beträffande ersättning till styrelsen uppdrogs år Jöran att undersöka om det är möjligt att istället för arvoden ge en schablonersättning för data- och telekostnader.
I samband med detta beslöts att ifråga om motionen från Stockholms Aikidoklubb om
ersättning till styrelsen föreslå årsmötet att anse motionen besvarad.
6§

Riai Aikido Dojo hade inkommit med en ansökan om medel för klubbsamverkan till ett
projekt gällande ett ungdomsläger. Mötet beslöt att anslå det ansökta beloppet 2833 kr
mot redovisning av kvitton.

7§

Niklas rapporterade om planeringen inför Sverigelägret. Förslag till schema presenterades.

8§

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

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