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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2007-11-17.
Plats: SB&K:s kansli på Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid: 16:00
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.

2§

Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg av en punkt om beslut gällande åtgärder
rörande ekonomin (5 §) samt två ansökningar om bidrag för klubbsamverkan (6§).

3§

Protokollet från föregående möte (07-09-30) godkändes.

4§

Ordföranden rapporterade om ett besök på Hombu Dojo i Tokyo i samband med en resa
arrangerad av Göteborgs Aikidoklubb. I samband med mötet med Hiroshi Somemiya och Hideo
Yonemochi diskuterades högre dangrader. Ordföranden rapporterade även att inbjudan till den
kommande IAF-kongressen i Tanabe nu har kommit per post. På FS-mötet den 18 november,
diskuteras kansliets uppgifter och ett eventuellt behov av nyanställning.
Kassören rapporterade att han hade varit på RF-ekonomi och gått igenom räkenskaperna och
särskilt tittat på betalnings- och bokföringsrutiner för dangraderingar. Det ekonomiska läget är
sådant att det bör finnas utrymme för Sverigeläger och IAF-kongress nästa år.

5§

Ett faktureringssystem för dangraderingar diskuterades. Kassören uppdrogs att tillsammans med
RF-ekonomi och graderingskommittén komma fram till en lämplig lösning.

6§

Två ansökningar om bidrag för klubbsamverkan hade inkommit.
Den ena kom från Sedokan i Växjö och gällde 1500 kr för ett julläger tillsammans med Jönköping.
Mötet beslöt att avslå ansökan. Manne deltog inte i beslutet.
Den andra ansökan kom från Ki no Kenkukai och gällde 3000 kr som en övergripande grundplåt
för att få handlingsutrymme till olika projekt. Mötet beslöt att bifalla ansökan. Per-Åke deltog inte
i beslutet.

7§

Marie hade utarbetat förslag till förändring av bidragskriterierna gällande klubbsamverkan och
jämställdhet. Syftet var bl.a. att förenkla reglerna. Förslagen diskuterades ingående och Marie
uppdrogs att omarbeta förslagen utifrån mötets ändringsförslag.

8§

Arbetet med Sverigelägret påsken år 2008 i Linköping pågår för fullt. Det är Linköpings
Budoklubb som står för arrangemanget. Manne och Mathias är kontaktpersoner i styrelsen.
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Läget beträffande genomförande av verksamhetsplanen i övrigt diskuterades översiktligt.

10 § Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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