
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

Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2006-10-14

Plats: Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid: 13.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Kerstin Fredbäck
Niklas Risberg (via telefon t.o.m. 10 §)
Mikael Sjögren
Jan Hermansson, adjungerad (t.o.m. 2 §)
Stefan Lagström, adjungerad (t.o.m. 2 §)

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

2 § Mötet inleddes med en information av Stefan Lagström och Jan Hermansson om ett
pågående bokprojekt som handlar om Jans tid i Japan 1965-79. Förutom Jans egen
berättelse, innehåller den intervjuer med några japanska lärare som kände honom vid den
tiden. Publiceringen är tänkt att ske i början av 2007, först på nätet som pdf-fil, men helst
även som en riktig bok. Detta beror till stor del på vilka kostnader tryckningen skulle
medföra, vilket förstås bl.a. beror på pappers- och bildkvalitet. Stefan utreder detta vidare.

3 § Det konstaterades att Magnus Bäcklund och Gabriella Olsson har avgått från styrelsen.
Detta innebär vissa konsekvenser för det fortsatta styrelsearbetet. Fördelningen av arbete
med anledningen av detta diskuterades. Niklas åtog sig att försöka få fram protokollet för
förra styrelsemötet, som Gabriella skrev. Jöran attesterar räkningar.

4 § Niklas rapporterade att Henrik Engelkes är villig att medverka vid en instruktörsutbildning i
Jönköping i början av 2007. Det är tänkt att vara en förbundsutbildning med viss
aikidoinriktning. Niklas och Mikael uppdras att planera vidare.
Mötet beslöt att ta bort kravet på dangrad för att få delta i instruktörsutbildningar.

5 § Kerstin redogjorde för ett förslag från graderingskommitténs om nya regler för
Aikikaigraderingar i Sverige. Förslagets huvudsakliga innebörd är att klubbar själva
arrangerar och genomför dangraderingar enligt reglerna. Examinatorer kan vara svenska
shidoin (3 st) eller inbjudna utländska instruktörer med minst 6 dan med bistånd av två
svenska shidoin. Graderingskommittén genomför inga egna dangraderingar om inte
styrelsen så begär.
Förslaget diskuterades, varvid framkom vissa invändningar och frågetecken gällande olika
delar av förslaget. Detta behöver därför diskuteras vidare. Bl.a. bör klubbarna beredas
tillfälle att yttra sig.
Mötet beslöt också att inbjuda graderingskommittén till ett gemensamt möte för att närmare
diskutera förslaget.



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

6 § Ett tidigare diskuterat förslag om kriterier för jämställdhetsbidrag gicks åter igenom.
Förslaget antogs med vissa små ändringar. Kerstin åtog sig att skriva in ändringarna.

7 § En ansökan från Brandbergens Aikidoklubb om bidrag för klubbsamverkan gällande läger
med Sugano sensei förelåg. Mötet beslöt att avslå ansökan.

8 § En ansökan från Stockholms Aikidoklubb om jämställdhetsbidrag för det läger med Pat
Hendricks som hölls i juni förelåg. Mötet beslöt att avslå ansökan.

9 § En gemensam ansökan från Växjö Aikidoklubb och Riai Aikido Dojo, gällande ett barnläger
med kringarrangemang, förelåg. Mötet beslöt att bevilja ett bidrag om 1500 kr.

10 § En inbjudan från Polens Aikikai om att delta i deras 30-årsjubileum den 21 – 22 augusti
hade inkommit. Mötet beslöt att Jöran deltar som Sveriges representant.

11 § Mötet beslöt att bevilja Kerstin ett anslag på högst 1000 kr för inköp av skrivare.

12 §  Nästa möte bör bli ett gemensamt möte med graderingskommittén (se 5 §).

13 § Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

...........................................…………. ........................................…………...
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund, ordförande


