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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 7 september
Plats: Telefonmöte
Tid: Måndag 19:00-20:20
Närvarande:

Frånvarande:

Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson – vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Anna Nordquist
Moa Lindell
Manne Hasselros - kassör, Mats Alexandersson

§1 Mötets öppnande
Moa som valdes till mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 22-23 augusti genomgicks och lades till handlingarna.
§4 Extra årsmötet i oktober
Per-Åke skickar ut en extra påminnelse om anmälan till stormötet senare i kväll.
Styrelsen diskuterade innehållet i det utskick som skall ut den 21 september.
Det skall innehålla dagordning för extra årsmöte Aikidosektionen, dagordning
konstituerande förbundsstämma för Aikidoförbundet, förslag på fyllnadsval till
Aikidoförbundets styrelse, proposition om vidimering, fullmaktsblankett samt
diskussionsunderlag inför bildandet av Svenska Aikidoförbundet.
Anna S skickar propositionen om vidimering på remiss till graderingskommittén med
sista svarsdag 11 september.
Moa har kontakt med valberedningen för att få med förslaget valberedningens förslag
till utskicket. Om förslaget inte är färdigt i tid kommer det endast publiceras på
webben.
Leif Sunje som tackat ja till att vara ordförande vid extra årsmöte samt konstituerande
förbundsstämma har informerats av Per-Åke angående dagordningar och
diskussionsunderlag inför bildandet av Aikidoförbundet.
Styrelsen diskuterade det diskussionsunderlag som skall biläggas kallelsen till extra
årsmötet. Anna S ser till att pappersutskick görs via kansliet. Per-Åke skall göra e-post
utskicket samt publicera dokumenten på webb platsen. Utskicksdatum är den 21
september.
§5 Genomgång av mötets To Do’s
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
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§6 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

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

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