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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2007-06-10.
Plats: Telefonmöte
Tid: 18:00
Närvarande:
Jöran Fagerlund, ordförande
Marie Arvidsson
Mathias Bäck
Kerstin Fredbäck
Manne Hasselros (f.d. Niemi)
Per-Åke Wilhelmsson
Pierre Åkerblom
1§

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

2§

Protokollet från föregåendemöte (07-05-13) godkändes.

3§

Ordföranden rapporterade från förbundsstyrelsen att förbundets framtida organisation med
eventuella skilda förbund har diskuterats. Vidare har en jämställdhetsplan för förbundet antagits av
styrelsen.
Kassören rapporterade att ekonomin är god men att det finns en del frågetecken kring
konteringarna av danavgifterna. Kassören tog även upp att graderingskommitténs kostnader i
dagsläget överstiger intäkterna och att de bör se över sina kostnader för att lyckas hålla budget. Han
rekommenderades att höra med Urban Aldenklint och övriga i graderingskommittén om rutiner för
inbetalningar av gradringsavgifter med mera.

4§

När det gäller verksamhetsplanen behandlades främst området information: Per-Åke diskuterar
hemsidans utveckling med Kai Löfgren. Ett nytt nummer av Aikido-Nytt bör distribueras till
klubbarna i mitten av september. Ansvariga är enligt göteborgsmötet (07-04-14) Per-Åke, Marie
och Jöran.

5§

Styrelsen beslöt ställa sig positiv till vidimering av dangrader i andra graderingssystem än Aikikai
om det finns önskemål därom. Det måste dock av diplomen tydligt framgå vilket
graderingssystem det gäller.

6§

Sommarens 30-årsjubileum för aikido i Norge med Doshu togs upp. Det finns ett önskemål från
Doshu själv att svensk aikido ska bekosta hans hotellvistelse på Island efter Norgebesöket. Mötet
beslöt att vi bör bevilja detta, men att det måste ske inom graderingskommitténs budget.

7§

Tid för nästa möte bestämdes äga rum till den 19 augusti som telefonmöte. Därefter avslutades
mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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