SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
Protokoll från förbundsstyrelsemöte 2010-04-17
Tid och plats:
Närvarande:

Kl. 10.00–18.00, SB&Ks kansli
Leif Sunje, ordförande, deltog inte under punkt 6.11
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Anna Stensland, sekreterare, deltog inte under punkt 6.11
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Ylva Beckman, ledamot
Mikael Friberg, ledamot, deltog via Skype under punkterna 1–6.10 och 8–9

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollen från föregående möten genomgicks och lades till handlingarna.

§4

Inkomna skrivelser
En bidragsansökan och en ansökan om att starta ny klubb har inkommit och
behandlas under respektive punkt i dagordningen.

§5

Ekonomisk rapport
Max föredrog den ekonomiska rapporten från januari fram till dags dato och
konstaterade bl.a. att utfallet för resebidrag till årsstämman kommer hamna
långt under budget.

§6

Ärenden

6.1

Boken om Jan Hermansson
Leif och Anna har jobbat fram fyra alternativa handlingsförslag vad avser boken
om Jan Hermansson. Leif och Anna hade under styrelsemötet ett separat möte
med Jan Hermansson, Jesper och Julia Lagström på Clarion Hotell klockan
14.00 då Leif bl.a. beklagade den olyckligt långa hanteringen av ärendet samt
framlade handlingsförslagen. Mötet dokumenteras i separat protokoll som
distribueras av Anna till mötesdeltagarna. Nytt möte är planerat till 8 maj.

6.2

Lösa frågan om vidimering
Per-Åke uppdrogs att färdigställa den nya vidimeringen. Anna meddelar kansliet
att de nu kan slänga de gamla vidimeringarna för dangrader.

6.3

Svensk aikidos 50-årsjubileum
Leif rapporterade om aktiviteterna på Finsk Aikidos 40 årsjubileum, i april i år,
som underlag för diskussionen kring vårt kommande firande. Styrelsen
beslutade fråga Urban Aldenklint om han kan vara projektledare för 50 års
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jubileet. Styrelsen beslutade att jubileet skall hållas 16-18 september med 9-11
september som reserv datum. Anna uppdrogs att boka Eriksdalshallen.
6.4

Lägerpolicy för förbundet / Organisera läger med 3 IAF-representanter
Bordlades.

6.5

Konkretisera vårt – Aikidoförbundets uppdrag (processbeskrivning förvaltning)
Styrelsen beslutade uppdra åt Anna och Per-Åke att starta ett embryo för detta
arbete.

6.6

Konkretisera vårt – Aikidoförbundets uppdrag (organisationsplan)
Bordlades.

6.7

Utarbeta en policy för vad vi ger bidrag till utöver jämställdhet och
klubbsamverkan
Styrelsen konstaterade att vi har de bidragsmöjligheter vi behöver i dagsläget
och att vi är öppna för de eventuella behov som kan uppkomma i
arbetsgrupperna för Kommunikation och Utbildning.

6.8

Uppdatering av graderingskommitténs hemsida
Leif rapporterade från sitt deltagande vid Graderingskommitténs senaste möte.
Styrelsen och Graderingskommittén arbetar med målsättningen att det skall
hållas en utbildning för Fukushidoin & Shidoin under tredje kvartalet i år.

6.9

Domännamnsfrågan
Styrelsen uppdrog åt Per-Åke att ta fram ett underlag så att Förbundet skall
kunna agera i frågan.

6.10

Sverigeläger 2010
Mikael rapporterade från arrangerandet av Sverigelägret. Det är nu ett 60-tal
anmälda. Till uppvisningen har Anna Hjerppe, Patrik Livbom och Jacob
Blomqvist anmält att de kommer att delta – dvs. 3 av de som skall representera
Sverige vid Bejing Combat Games – i övrigt går allt enligt plan.

6.11

Bryta ner verksamhetsplanen i aktiviteter (användande av SMART)
Styrelsen arbetade under 90 minuters workshop för att få fram möjliga
aktiviteter till att uppnå det vi föresatt oss i verksamhetsplanen. Per-Åke var
mötesordförande under denna punkt. Moa uppdrogs att renskriva arbetet.

6.12

Beijing Combat Games
De 4 föreslagna kandidaterna från Sverige får alla åka till Bejing Combat
Games. Leif sköter all kontakt med kanditaterna och arrangör.
Sidnot: Styrelsen beslutade starta ett förarbete kring möjligheterna att skapa
någon form av nationell uppvisningstrupp.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
www.aikido.budo.se

Tel: 08-714 88 70, Fax: 08-604 00 10
aikido@budo.se

SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
6.13

Deltagande Summer Games i Stockholm 1 till 4 juli 2010 på Eriksdalsbadet
Anna uppdrogs att skriva information om möjligheten att delta i detta som PerÅke e-postar till klubbarna i Stockholm. Sista anmälningsdag 30 april.

6.14

Startbidrag
Styrelsen diskuterade behovet och värdet av att införa startbidrag till nybildande
av klubbar. Styrelsen beslutade att införa ett startbidrag utan motprestation på
3000 kronor. Bidraget utbetalas när den nystartade klubben blivit invald och
betalat sina medlemsavgifter till SB&K.

6.15

Inträdesansökan Toitsu Aikidoklubb
Styrelsen beslutade godkänna inträdesansökan. Per-Åke deltog inte i beslutet.

6.16

Bidragsansökan från Shirakawa Skellefteå
Styrelsen beslutade bevilja ansökan om bidrag på 5.000 kronor.

§7

Genomgång av AP-listan

§8

Övriga frågor

8.1

Hermansson böcker
Mikael Friberg har 23 böcker i Vellinge. Försäljningen av dessa skall
rapporteras till Anna Stensland.

8.2

Aikidonytt
Mikael har gjort ett utkast till nästa Aikidonytt och väntar nu på text om Finsk
Aikidos 40 års firande från Leif. Mikael uppdrogs att göra en preliminär
utgivningsplan för Aikidonytt till nästa möte.

§9

Nästa möte
Fysiskt möte söndag 13 juni kl. 12.15–17.15 i Stockholm.
Telefonmöte söndag 29 augusti kl. 10.00–12.00.
Fysiskt möte lördag 11 september kl. 10.00–18.00 i Stockholm.

§ 10

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade mötet.

Vid protokollet

____________________________

____________________________

Anna Stensland

Leif Sunje
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