SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
Protokoll från möte med förbundsstyrelsen 24 oktober 2010
Tid och plats: 10.00-12.00, telefonmöte
Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot
Ylva Beckman, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Frånvarande Anna Stensland, sekreterare
Patrik Unné, ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Per-Åke
utsågs att föra dagens protokoll.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2010-09-11 genomgicks, några stavfel rättades och protokollet
lades därefter till handlingarna.

§4

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla på denna punkt.

§5

Ekonomisk rapport
Max föredrog den ekonomiska rapporten vilken visar att det ekonomiska läget
är fortsatt gott. Max informerade om möjligheterna att få bidrag från SISU för
möten (s.k. lärgrupper).

§6

Ärenden

6.1

Vidimering av Dangrader
De tre förslag till vidimeringstyg som förelog diskuterades. Styrelsen beslöt att
välja brevvarianten. Mikael expedierar snarast de som väntar på intyg.

6.2

Svensk aikidos 50-årsjubileum
Maria Mossberg hade inkommit med statusrapport, förslag till logo och
affischer, samt budget. Max fick i uppdrag att förmedla styrelsens reaktioner på
detta.

6.3

Lägerpolicy för förbundet
Styrelsen beslöt att anta förslaget till ”Lägerhållning och princip om densamma”.
Per-Åke gör ett dokument av detta och lägger upp det på webbplatsen.
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6.4

Diplomhanteringen
Per-Åke lägger upp information på webbplatsen om regelverket kring
beställning av diplom samt en länk till beställningsformuläret hos SB&K. Leif
kontaktar kansliet så att detta formulär innehåller korrekt information.

6.5

Domännamnsfrågan
Per-Åke presenterade ett underlag för hur förbundet ska kunna agera i
domännamnsfrågan. Styrelse uppdrog åt Per-Åke att fullfölja arbetet i enlighet
med detta underlag.

6.6

Ekonomiska rutiner för vår graderingskommitté
Max fick i uppdrag att slutgiltigt finjustera det dokument som fastställer
rutinerna.

6.7

Fukushidoin- & Shidoinutbildning
Peter fick i uppdrag att lämna en slutrapport från utbildningen och efter samråd
med kursledarna skissa på hur utbildningen framledes ska bedrivas.

6.8

Graderingskommittén
Jonas Palm har meddelat att han önskar avgå från kommittén p.g.a. tidsbrist.
Styrelsen beslöt därför att frigöra Jonas Palm från sitt uppdrag i Aikikais
graderingskommitté. Styrelsen beslöt uppdra åt Leif att tillsammans med
graderingskommittén finna förslag på ersättare.

6.9

Texter om aikido och vårt förbund
Ylva lade fram två förslag till texter – 100 resp. 300 ord. Styrelsen beslöt anta
dessa och uppdrog åt Per-Åke att publicera dessa på webbplatsen. Återstår gör
texten på 1.000 ord som ska publiceras på sidan OM AIKIDO.

6.10

Ordinarie förbundsstämma 2011
Styrelsen beslöt att förbundsstämman ska hållas lördagen den 26 mars 2011 på
samma sätt som senaste förbundsstämman.

6.11

SM-veckan
Styrelsen beslöt att aikido ska representeras vid SM-veckorna under 2011, som
äger rum i Sundsvall 1-6 februari och i Halmstad 27 juni – 3 juli. Mikael fick i
uppdrag att anmäla vårt deltagande samt ta kontakt med alla berörda. Om
möjligt ska den nationella uppvisningstruppen engageras i detta.

6.12

Internationellt stimulansbidrag
Styrelsen beslöt att till AP-listan ska separat fogas allt planerat deltagande i
internationella evenemang. Därmed ges möjlighet att bevaka när förbundet ska
söka RF:s internationella stimulansbidrag.

6.13

Nya klubbar
Styrelsen beslöt att tillstyrka inval av Aikidoklubben Strängnäs och Fyris
Aikidoklubb Uppsala.
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6.14

Principfråga kring traktamente
Frågan bordlades medan Max undersöker och återkommer med förslag.

§7

Genomgång av AP-listan
AP-listans nytillkomna punkter genomgicks.

§8

Övriga frågor
Styrelsen beslöt att styrelsesammanträdena ska refereras i AIKIDONYTT. Ylva
fick i uppdrag att skriva referaten.
Max poängterade att styrelsens ledamöter – inom resp. ansvarsområde – nu
måste inkomma med synpunkter inför budgetarbete och framtagande av
verksamhetsplan.
Frågan om profilmaterial väcktes och styrelsen beslöt att låta Ylva utveckla idén
och att ta upp punkten på nästa möte.

§9

Nästa styrelsemöten
Fysiskt möte 20 november kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 19 november.
Telefonmöte 12 december kl. 10.00–12.00.
Fysiskt möte 22 januari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 21 januari.
Fysiskt möte 26 februari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 25 februari.
Telefonmöte 20 mars kl. 10.00–12.00.
Fysiskt styrelsemöte 26 mars kl. 12.00 (efter förbundsstämman).

§ 10

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

____________________________
Per-Åke Wilhelmsson
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____________________________
Leif Sunje
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