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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2008-11-08
Plats: Stockholms Aikido
Datum: 2008-11-08 kl 14.00-19.00
Närvarande:
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Mats Alexandersson
Mathias Bäck
Marie Arvidsson
Anmält förhinder: Manne Hasselros - kassör
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (08-09-29) godkändes och lades till handlingarna.
§4 Rapporter
Manne rapporterade via Mika att det ekonomiska läget är gott.
Mika rapporterade från möte i Förbundsstyrelsen att 2009 måste alla klubbar
registrera sig på Idrott online som är Riksidrottsförbundets nya administrationssystem,
annars får man inte söka aktivitetsbidrag. Förbudsstyrelsen har skrivit brev till
Riksidrottsförbundet och ifrågasatt beslutet.
Idrott online kommer att bli den nya webblösningen.
Förslaget om organisationsförändring inom Förbundet kommer snart ut på remiss till
medlemsklubbarna med intentionen att beslut skall tas på årsmötet.
Per-Åke rapporterade om nyordning för graderingar inom Ki No kenkyukai, där rätten
att gradera till shodan delegerats till 4 skandinaver.
§5 Genomgång av redan påtagna ToDos
Flera punkter på vår lista kund bockas av som utförda.
§6 Verksamhetsplanen
Sverigeläger: Mats och Mika har skrivit ihop en policy för Sverigeläger som styrelsen
får läsa och begrunda per mail. Godkännande görs via mail. Styrelsen beslutade att
Domänen www.sverigelager.se som användes vid Sverigelägret 2008 ska övergå från
Mika till Aikidosektionen så att den kan bli en bestående webbsida för kommande
Sverigeläger. Mats och Mika tar fram historik om var lägren har hållits från 1996 och
framåt. Efter förra styrelsemötet lade Per-Åke upp en tråd på Forumet om att lägga
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Sverigelägret 2010 vid Kristi himmelsfärd istället för vid påsk. Det har endast inkommit
2 kommentarer på den tråden hittills, båda är dock positiva till den nya tidpunkten.
Jämställdhet: Styrelsen diskuterade olika idéer på hur vi kan öka antalet kvinnliga
aikidoförebilder. Mats och Anna fick uppdrag att formulera några olika förslag.
Organisation: I överenskommelse med Graderingskommittén skall ordförande eller
av denne delegerad bisitta graderingskommitténs möten.
Mika och Per-Åke kommer till nästa styrelsemöte att ha titta på hur organisationen kan
hjälpas av eventuella nya IT-lösningar.
Information: Per- Åke la ut en tråd i ämnet Aikidonytt på Forumet (i början av oktober)
i hopp om att få in åsikter om vad klubbarna vill. Tyvärr har det inte kommit in så
mycket åsikter. Styrelsen diskuterade olika möjligheter och kom fram till att vi i
verksamhetsplanen 2009 skall föreslå en ny informationsstrategi. Till dess skall vi
fullfölja uppdraget från föregående årsmöte att skicka ut 4 Aikidonytt under året. De
kommer dock vara i form av nyhetsbrev. Mika skriver utkast till nästa Aikidonytt som
även skall innehålla bilder.
Utbildning: Det finns inte tillräckligt med utbildare i förbundet så utbildningsplatserna
räcker inte till och kurstillfällena är för få. Vi söker hitta möjligheter till att öka antalet
utbildningstillfällen. Mika tar med denna fråga till Förbundsstyrelsen.
Klubbsamverkan: Det delas ut för lite samverkansbidrag, troligtvis på grund av
kriterierna och att klubbarna ej känner till möjligheten. Vi lättar på kriterierna så att det
skall bli lättare att få bidrag, för t.ex. anordna graderingsläger i samverkan med andra
klubbar, samt påminner klubbarna via Aikidonytt. Beslut togs på att höja budgeten för
bidrag från 15 000 kr till 30 000 kr. Bidragspengarna skall betalas ut efter att rapport
om evenemanget har kommit in till Aikidosektionens styrelse. Register om beviljade
bidrag och arkiv med evenemangsrapporter skall upprättas och publiceras på webben.
Marie startar ett register.
Graderingskommittén: Styrelsen ber via Mika kommittén att formulera en vision för
sin organisation och dangraderingar i Sverige på 3, 5, 10 års sikt.
Internationellt : Styrelsen har fullföljt de uppdrag som sattes i verksamhetsplanen
2008 under punkten Internationellt.
Ekonomi: Manne tar fram den förtydligande ekonomiska redovisning som ålades
styrelsen vid årsmötet. Den skall skickas ut till klubbarna innan årsmötet.
Marknadsföring: Vi vill göra en kommunikationsstrategi i syfte att öka antalet
aikidoutövare. Mats och Mathias kommer med förslag.
§7 Vidimeringar
Vi har haft många diskussioner i detta ämne och det har tagit lite tid att komma fram till
de olika delarna. Vid detta möte enades vi kring följande:
Vidimeringen är ett äkthetsintyg på dangrad i Aikido i Sverige (på svenska, engelska
och japanska) som utfärdas av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och
Riksidrottsförbundet via Aikidosektionen. Dess syfte är att kunna användas i
kommunikation med kommuner samt förenings- och näringsliv. Vidimering görs till
dangraderad som är medlem i en aikidoklubb med ett officiellt graderingssystem och
som är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
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Styrelsen tog beslut om innehållet i det formulär om vidimeringsansökan som skall
finnas på Aikidosektionens webbsida. Uppgifter om dangraderingar till dangradsregistret skall skickas till styrelsen respektive graderingskommittén som tidigare.
§ 8 IAF Senior Counsil 2010
IAF (International Aikido Federation) har en Seniour Council som består av sex
personer, varav sju är japaner. Urban Aldenklint har lyckats bjuda in tre av dessa till
Sverige: Yamada, Tamura och Sugano. Det är föreslaget att även bjuda in Isoyama,
som också sitter i Seniour Council. Styrelsen ställer sig positiva till ett sådant
evenemang och vill medverka genom att söka pengar för internationell verksamhet
från Riksidrottsförbundet.
§9 IAF General Assembly 2016 i Norden
Det har uppkommit en idé om att försöka få IAFs stora kongress, som sker vart fjärde
år, till Norden 2016. Det skulle i så fall eventuellt ske i form av ett samarbete mellan de
svenska och finska nationella aikido- organisationerna. Styrelsen ställer sig positiva till
idén och ämnar söka pengar för evenemanget från Riksidrottsförbundet.
§ 10 50-årsjubileum svensk Aikido, 2011
Under 2011 fyller svensk aikido 50-år, och till det evenemang vi ska anordna tänkte vi
bl.a. bjuda in Doshu från Aikikai. Mika skriver en inbjudan till Doshu efter att ha stämt
av ett bra datum med Urban. Doshu har som önskemål att besöka ishotellet samt se
norrsken, så ett evenemang som innefattar Doshu bör läggas i början, eller slutet, av
2011. Styrelsen föreslog slutet av 2011 och Mika ska stämma av datum med Urban
Aldenklint, som kommer hjälpa till med Doshus vistelse i Sverige.
§ 11 Webben
Styrelsen utsåg Per-Åke till ny webbmaster.
§12 Genomgång av mötets To Do - lista
Alla i styrelsen uppdrogs att själva maila sina nya åtaganden till Anna som
sammanställer i vår ToDo lista.
§14 Övriga frågor
En Budogala skall hållas i Stockholm 2009. Peter Spangfort har meddelat sitt
interesse att hålla i detta arrangemang för Aikidons räkning vilket styrelsen sa ja till.
§15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte i den fina dojon och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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