A I K I D O

Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2007-04-14.
Plats: Stadshuset, Göteborg
Tid: 12:00
Närvarande:
Jöran Fagerlund, ordförande
Marie Arvidsson
Mattias Bäck
Kerstin Fredbäck
Per-Åke Wilhelmsson
Pierre Åkerblom

1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna – speciellt de nyvalda
ledamöterna. Dagordningen genomgicks och godkändes.

2§

Efter att styrelseledamöterna hade presenterat sig för varandra gavs en del praktisk information om
styrelsearbetet. Förbundets regelsamling delades ut. Vissa punkter i budgeten gicks igenom.

3§

Verksamhetsplanen gicks igenom. Kerstin uppdrogs att revidera den i enlighet med årsmötets
beslut. Olika arbetsområden i planen diskuterades och ansvaret fördelades enligt följande.
Information: Per-Åke med hjälp av Marie. Ett återupptagande av AikidoNytt, helst på papper,
men först och främst som e-brev i pdf-format, diskuterades. Jöran bidrar med skrivandet. Per-Åke
funderar på hur dialogen med medlemmar via hemsidan kan ökas samt på IT-lösningar för
styrelsemöten.
Jämställdhet: Manne och Marie. En jämställdhetskommitté ska tillsättas för att arbetet ska bli
mer målinriktat och strukturerat. Jöran ingår även i en grupp som utarbetar en jämställdhetsplan
för förbundet.
Graderingar: Kerstin
Internationellt: Jöran.
Klubbsamverkan: Mattias.

4§

Tider för kommande styrelsemöten diskuterades. Mötet beslöt att nästa möte äger rum som
telefonmöte söndagen den 13 maj kl. 18.00.

5§

Beslut om tillsättande av kommittéer bordlades till nästa möte.

6§

Reglerna för bidrag till klubbsamverkan och jämställdhetsprojekt diskuterades med anledning av
diskussionen på årsmötet. Mötet enades om att kriterierna ska revideras under året.

7§

En ansökan från Hashidate Aikidoklubb om både jämställdhets- och klubbsamverkansbidrag för
besök av Minegishi sensei i Tumba och ett flertal andra platser i Sverige. Mötet beslöt att bevilja
ett jämställdhetsbidrag om 5000 kr men att avslå begäran om samma belopp för klubbsamverkan.

8§

En skrivelse från Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu om att beakta organisationen Iwama Shinshin
Aiki Shurenkai, i exempelvis sektionens verksamhetsberättelse, hade inkommit. Med anledning av
denna diskuterades en eventuell framtida utvidgning av vidimeringen av dangrader till system
utanför Aikikai. Jöran åtog sig att besvara skrivelsen.
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9§

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

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

........................................…………...
Jöran Fagerlund, ordförande
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