A

I

K

I

D

O

Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2008-04-22
Plats:
Datum:
Närvarande:

Telefonmöte
2008-04-22 kl 08.00
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Manne Hasselros - kassör
Mats Alexandersson
Mathias Bäck

Anmält förhinder:

Marie Arvidsson

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (08-04-13) godkändes.
§4 Rapporter
Ordföranden rapporterade om läger med Hirosi Isoyama Shihan 8:e dan som hölls i
Göteborg helgen 19-20/4. Ordförande passade där på att ha en representationsmiddag med Isoyama Shihan, Ulf Evenås Shihan, Ethan Weisgard (vice ordförande för
danska aikidoförbundet), Jöran Fagerlund (revisor för International Aikido Federation)
samt Dan Borg (representant från Göteborgs aikidoklubb). Syftet var att bekanta sig
med Isoyama Shihan och prata om aikidoangelägenheter.
Ordföranden fick styrelsens förtroende att representera utan krav på styrelsens
godkännande i förväg utifrån aspekten sunt förnuft.
§5 Val av vice ordförande
Styrelsen valde Per-Åke Wilhelmsson till vice ordföranden.
§7 Verksamhetsplanen
Punkter ur den vid årsmötet fastställda verksamhetsplanen delades upp i styrelsen.
De ansvariga för punkterna uppdrogs för varje område presentera minst 2 konkreta
sätt till utveckling (mål) och till dem minst 1 mätbar metod att uppnå målet. Dessa skall
finnas styrelsen tillhands 1 vecka innan nästa styrelsemöte.
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Jämställdhet
Information
Klubbsamverkan
Organisation
Sverigeläger
Marknadsföring (få fler att träna):
Graderingskommittén:
Utbildning:
Internationellt:
Ekonomi:

D
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Anna, Mats
Anna, Per-Åke, (Mika)
Per-Åke, Marie
Per-Åke, Mika
Mats, Mika
Mats, Mathias
Marie, Manne, Mathias
Manne, Mathias
Mika, Manne
Manne, Mika

§8 Graderingskommittén
Styrelsen uppdrog till ansvariga för Graderingskommittén att specificera vad som skall
diskuteras vid ett extra telefonmöte (ej styrelsemöte). Syftet är att komma fram till hur
Graderingskommittén skall utvecklas i framtiden. Denna telefondiskussion skall hållas
inför ett framtida möte mellan representanter från styrelsen och graderingskommittén.
§9 Vidimeringar
Mika har kontaktat Åsa Bengtsson (Takemusu Aiki) och Dirk Handzic (Iwama Shin
Shin Aiki Shurenkai) för att få in deras graderingskrav. Per-Åke har skickat en lista på
dangrader som skall vidimeras från Ki No Kenkyukai till Manne. Styrelsen ålade Anna
att ta fram förslag på formgivning av ett nytt vidimeringsdiplom i A4-format. Per-Åke
jobbar vidare med anmälningsformuläret som skall finnas på hemsidan. Manne har
sett till att kansliets informatör har lagt upp en e-postadress för vidimering på
webbsidan (vidimeringar.aikido@budokampsport.se). Manne skall till fredag 25 april
skicka ut ett förslaget på beskrivning av vidimeringsrutiner till styrelsen.
§10 Boken om Jan Hermansson
Styrelsen vill inte ta något ekonomiskt risktagande kring boken, men skall arbeta aktivt
för att marknadsföra boken via hemsidan, Aikidonytt mm. Styrelsen beslutade om att
ha som mål att sektionens engagemang i boken ska vara över år 2011. Mika pratar
med Stefan Lagström för att komma till klarhet i det ekonomiska.
§11 Representation på IAF
Svenska Aikidosektionen har fått utbetalt 55 000 kr för att säkra och eventuellt utöka
antalet svenska representanter i IAF.
Besluts togs att Mika, Marie och en person från graderingskommittén skall
representera Svenska Aikidosektionen på IAF (international Aikido Federation) i
Tanabe, Japan, i oktober 2008. Ordföranden ålades att prata med
graderingskommittén samt förbereda för biljettköp mm. Styrelsen förordar att de
svenska representanterna även skall få traktamente med anledning av att de inte skall
belasta sin privata ekonomi med utgifter för ålagt arbete.
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§12 Öppna styrelsemöten
Styrelsen beslutade att fysiska styrelsemöten skall vara öppna. För att delta på dessa
skall åhörare anmäla sig senast 3 dagar innan mötet.
Anmälan görs till: styrelse.aikido@budo.se
§13 Övriga frågor
Utskick till klubbarna - Mika har till styrelsen mailat ett utkast som alla ålades läsa
och inkomma med eventuella synpunkter om senast fredag den 4 april.
Medverkande på SM-veckor
Riksidrottsförbundet har informerat Svenska Budo- & Kampsportsförbundet om
arbetet med SM-veckan som är i full gång. Syftet med SM-veckan är att under en
veckas tid, både en vinter och en sommar, genomföra så många SM-tävlingar
som möjligt i så många idrotter som möjligt av RF:s medlemsförbund. SM-veckan
är ett evenemang som kan ge stora fördelar för svensk idrott och för de idrotter
som väljer att delta. Ambitionen är att utveckla SM-veckorna till ett årligt
återkommande evenemang. SM-veckan är ett samarbetsprojekt mellan oss och
Sveriges Television. Under SM-veckan kommer stora delar av tävlingarna,
prisutdelningar mm att TV-sändas. Detta ger förstås ett mervärde för de idrotter
som är på plats. Tanken är att SM-veckan, vinter och sommar, ska kunna
genomföras på olika orter i framtiden. Starten planeras till vecka 5 i Sundsvall för
vintern och angående sommaren 2009 arbetas mot målet sista veckan i juli - 2
augusti i Malmö.
Styrelsen beslutade att vi om möjligt skall medverka med uppvisning vid SM-veckorna.
§14 Nästa möte:
Telefonmöte onsdag 28 maj kl 21.30.
§13 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

...........................................………….
Anna Stensland

.......................................…………...
Mika Perälä, ordförande
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