SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
Protokoll från möte med förbundsstyrelsen 29 augusti 2010
Tid och plats: Kl. 10.00–12.00, Telefonmöte
Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Ylva Beckman, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot

Frånvarande: Anna Stensland, sekreterare

§1

Mötets öppnande
Leif Sunje förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Till
mötessekreterare utsågs Per-Åke Wilhelmsson.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte genomgicks och lades tillhandlingarna.

§4

Inkomna skrivelser
Rapport har inkommit från Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa avseende erhållet
bidrag till sommarläger i Burträsk.

§5

Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomirapport som visade att vi håller oss inom
budgeten.

§6

Ärenden

6.1

Svensk aikidos 50-årsjubileum
Det kommande 50-årsjubileet för svensk aikido diskuterades. Maria Mossberg
har tillfrågats om att vara projektledare för jubileet och ska inbjudas att delta vid
nästa styrelsemöte.

6.2

Combat Games i Beijing
Leif rapporterade att Aikidodelegationen är på plats i Beijing.

6.3

Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen i nedbruten version genomgicks och uppdaterades.

6.4

Fukushidoin- & Shidoinutbildning
Peter rapporterade från förberedelserna till Fukushidoin- & Shidoinutbildningen.
En omedelbar påminnelse till klubbarna om att anmäla sig kommer att skickas.
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6.5

Tamura Shihans frånfälle
Minnesceremoni kommer att hållas i Frankrike med anledning av Tamura
Shihans frånfälle. Styrelsen beslöt att Urban Aldenklint ska representera
förbundet vid ceremonin samt rapportera från detta. Styrelsen delegerade till
kassören Max att fastställa de ekonomiska ramarna för representationen.

§7

Genomgång av AP-listan
Frågan fick bordläggas men Leif skickar ut en uppdaterad version.

§8

Övriga frågor
Mikael förbereder ett nytt AikidoNytt att utkomma i dagarna.

§9

Nästa möte
Fysiskt möte lördag 11 september kl. 9.00–16.00 med kvällsaktivitet för de som
kan fredag 10 september kl. 20.00.
Telefonmöte söndag 24 oktober kl. 10.00–12.00.
Fysiskt möte lördag 20 november kl. 9.00–16.00 med kvällsaktivitet för de som
kan fredag 19 november.

§ 10

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet
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