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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2008-12-10
Plats:
Datum:
Närvarande:

Anmält förhinder:

Telefonmöte
2008-12-10 kl 21.30-23.50
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Manne Hasselros – kassör
Anna Stensland - sekreterare
Mats Alexandersson
Marie Grangården (tidigare Arvidsson)
Mathias Bäck

§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 (08-11-09) godkändes och lades till handlingarna.
§4 Rapporter
Ekonomi är fortsatt god.
Förbundsstyrelsen hade telefonmöte tisdag 9 december. Mika rapporterade att
omorganisationen inom förbundet fortfarande är den stora frågan.
§5 Verksamhetsplanen
Sverigeläger: Styrelsen diskuterade innehållet i policy för Sverigelägret. Mika skriver
slutgiltig version som mailas ut till styrelsen för godkännande.
Jämställdhet Förslag på hur vi kan öka antalet kvinnliga högt graderade lägerinstruktörer från Mats och Anna diskuterades löst. Förslaget kommer skrivet på mail
för vidare diskussion.
Organisation: Bordläggs till nästa möte
Information: Mika skriver utkast till nästa Aikidonytt som skall vara styrelsen tillhanda
innan fredag 12 dec.
Utbildning: Inget nytt.
Klubbsamverkan: Påminnelse om tiden för ansökningar om Klubbsamverkansbidrag
respektive Jämställdhetsbidrag skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari skickas
ut i Aikidonytt i januari.
Graderingskommittén: Styrelsen beslutade välja in Jonas Palm i
graderingskommittén. Mika kommunicerar beslutet till graderingskommittén och till
Jonas Palm. Per Åke publicerar nyheten på sektionens webb.
Ekonomi: Enligt senaste årsmötesprotokoll skall styrelsen inför nästa årsmöte ta fram
ett mer detaljerat budgetförslag som klargör vad de olika posterna i budgeten står för.
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§6 Vidimeringar
Bordlades till nästa styrelsemöte.
§7 50-årsjubileum svensk Aikido, 2011
Tidpunkt för jubileet blir i början av 2011 eftersom Ishotellet håller öppet novemberapril och Doshu har uttryckt en önskan att få uppleva det. Mika pratar med Urban
Aldenklint om passande datum.
§8 Verksamhetsberättelsen
Denna är på gång. Styrelsen klargjorde att verksamhetsberättelsen är en beskrivning
av styrelsens arbete under det gångna året samt större övergripande händelser inom
Aikido nationellt samt internationellt.
§9 Kommunikationsstrategi
Bordläggs till nästa möte
Här var Manne tvungen att avvika från mötet (kl.23:21)
§10 Ansökan om klubbsamverkan
Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sveriga har via Dirk Handizic inkommit med en
ansökan om bidrag på 2790:- för resekostnader till läger med kyugraderingar.
Styrelsen beslutade bifalla ansökan. Se bilaga.
Dirk Handizic hade även inkommit med en ansökan om bidrag för en gemensam
hemsida. Styrelsen beslutade bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
§11 Genomgång av mötets ToDos
§12 Övriga frågor
Peter Spangfort har kontaktat Stockholms Budoförbund angående en kommande
budogala 2009. Dessvärre verkar det inte finnas något beslutat kring detta så Peter
låter meddela att det är osäkert om galan kommer att äga rum.
§13 Nästa möte
Mika skickar förslag på datum för nästa styrelsemöte som kommer att hållas i Lund.
§14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett bra möte och önskade alla en god natt.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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