A

I

K

I

D

O

Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte
Plats:
Datum:
Närvarande:

Anmält förhinder:

Telefonmöte
2009-03-04 kl 21:30-00:12
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Manne Hasselros – kassör
Anna Stensland - sekreterare
Mats Alexandersson
Mathias Bäck
Marie Grangården

§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 (08-12-10) godkändes och lades till handlingarna.
§4 Styrelsen har per capsulum tagit beslutet att Sverigelägret 2010, den 13-16 maj
skall ligga i Malmö.
§5 Rapporter
Ekonomi: Resultat 2008 landade på 138 174:- att jämföra med 2007 då resultat blev
176 863:- Utgående medel 448 737:-.
Graderingskommittén: Inget nytt att rapportera.
Förbundsstyrelsen: Beslut om vilka stadgar som skall råda i det nya Aikidoförbundet
skall tas på årsmötet. Mika förmedlar all information om detta till styrelsen efter mötet
och skall även sätta samman den så att den blir lättfattlig på årsmötet.
Övrigt: Olle Dehlén, Järfälla Aikidoklubb har tilldelats Budoförbundets högsta
förtjänsttecken och Peter Spangfort det näst högsta. Mika delar ut dessa på Järfällas
läger den 8 mars kl 14.00. En budogala arrangerad av Stockholms Budoförbund
kommer att hållas på Rival, Mariatorget den 26:e april. Peter Spangfort har tidigare fått
styrelsens uppdrag att arrangera en Aikidouppvisning som kommer att innehålla olika
Aikidostilar. Svenska Budo & kampsportsförbundet firar 50 årsjubileum år 2010.
§6 Verksamhetsplanen
Jämställdhet: Styrelsen har diskuterat fram och tillbaka om hur vi skall kunna öka
möjligheten att träna för högt graderade kvinnliga instruktörer i Sverige och har kommit
fram till följande: Styrelsen ska inte bedriva verksamhet, utan stödja klubbarnas
verksamhet och kommer därför stödja initiativ kring jämställdhet från klubbarna.
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Styrelsen kommer att ge möjlighet till ekonomiskt bidrag för arrangemang där kvinnliga
instruktörer med högre grad bjuds in. För att kunna få bidrag skall en budget med
uppgifter om antal besökare, läger avgift, lokalkostnad, logi, resa, instruktörskostnad
mm bifogas ansökan. Styrelsen beslutade även att vid lämpliga lägertillfällen försöka
arrangera och bekosta information/utbildning i ämnet jämställdhet i form av ex
föreläsning. Ansökningar om sådana här bidrag kan ske löpande och bedöms från fall
till fall. Jan Nevelius har inkommit med en andra förfrågan om stöd för att kunna bjuda
in Linda Holiday 6 dan till Sverige. Anna ådrogs svara Jan att styrelsen gärna stödjer
ett sådant initiativ under förutsättning som ovan.
Organisation: Bordlades
Information: Inget nytt att rapportera.
Utbildning: Manne har avsagt sig sin plats i Förbundets Utbildningskommitté.
Aikidosektionen utser ny utbildningsansvarig i styrelsen efter årsmötet.
Klubbsamverkan: Inget nytt att rapportera.
Graderingskommittén: Inget nytt att rapportera.
§7 Årsmötet
Styrelsen diskuterade alla delar kring årsmötet och beslutade att Mika, Mats och Anna
snarast skall skriva ihop Verksamhetsplan 2009 som sen mailas för godkännande till
hela styrelsen. Mika och Manne gör budgeten och Mats skriver proposition om
satsning på en kommunikationsplan/marknadsplan. 2 motioner har inkommit, Mika
uppdrogs att formulera styrelsens svar.
§8 Sverigelägerpolicyn
Styrelsen antog policyn för Sverige läger som skall publiceras på webben.
§9 Klubbsamverkansbidragansökan
En ansökan har inkommit från Vanadis Aikidoklubb, Stockholm, Lilla Nakaima,
Stockholm, Budo Ken Aikikai, Nyköping och Kenshinkai Aikidoklubb, Visby. Styrelsen
ansåg inte att de i ansökan presenterade kostnaderna var relevanta för ett bidrag,
vilket medför att de via Mika ombeds redovisa en utförligare budget.
En ansökan har inkommit från Peter Spangfort, Järfälla Aikidoklubb om stöd till
lokalhyra för klubböverskridande svartbältesträning i Stockholm. Styrelsen beslutade
bevilja ett engångsstöd på 5 000:-. Anna Stensland och Mats Alexandersson deltog ej
i beslutet.
§10 Styrelsen beslutade att bidra med 5 000:- till Anna Stenslands resa till Tokyo.
Anna har som sekreterare i Svenska Aikidosektionen knutit nya Japanska kontakter
och även internationella kontakter inom Aikido som är värdefulla för Svensk Aikidos
framtida internationella kontakter. Anna Stensland deltog ej i beslutet.
§11 Genomgång av mötets ToDos

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Tel: +46-8-714 88 70
Fax: +46-8-604 00 10
Postgiro: 61 21 20-6
Org nr: 802005-2588

Swedish Budo & Martial Arts Federation
info@budokampsport.se
http://www.budokampsport.se

A

I

K

I

D

O

§12 Övriga frågor
Manne ställde en fråga till styrelsen om han har dess förtroende att fortsätta som
kassör fast han ej kommer kunna medverka på fysiska styrelsemöten som infaller på
helger (Manne har helgarbete). Styrelsen svarade att Manne har deras fulla förtroende
och att fortsätta vara kassör.
§13 Nästa möte
Mika skickar ut förslag på datum och tider för nästa möte via mail.
§14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett bra möte.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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