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Protokoll från möte med förbundsstyrelsen 12 december 2010 
 
Tid och plats:  10.00-12.00, telefonmöte 

 
Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
 Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 

Anna Stensland, sekreterare  
Max Korkkinen, kassör 
Moa Lindell, ledamot 
Ylva Beckman, ledamot, deltog under punkt 5.2–5.5, 5.8, 5.9 (del av), 5.10–5.12,6-8 
Mikael Friberg, ledamot 
Peter Gröndahl, ledamot 

 
Frånvarande: Patrik Unné, ledamot 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möten genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 

Max föredrog den ekonomiska rapporten vilken visar att det ekonomiska läget 
är gott. 

 
§ 5 Ärenden 
 
5.1 Svensk aikidos 50-årsjubileum 

Anna rapporterade om tankarna bakom och hur projektgruppen vill använda 
affisch och jubileums logotyp. Styrelsen godkände planerna och ”målbilden” för 
affischen. Styrelsen vill se ett mer utarbetat förslag på jubileums logotyp och hur 
den kommer att se ut i kombination med Svenska Aikidoförbundets logotyp. 
Styrelsen godkände kostnad för arbetet med affisch, symbol som skall 
redovisas inom ramen för jubileets budget. Patrik Unné är sedan tidigare 
ansvarig för att få fram mattor till lägret. Patrik skall ha direktkontakt med Maria 
Mossberg. 

 
5.2 Fastställa grafisk identitet på Svenska Aikidoförbundet 

Styrelsen diskuterade ämnet. Per-Åke uppdrogs att till nästa möte presentera 
en dokumentation av var vårt förbunds logotyp används idag. Därefter skall en 
kravspecifikation tas fram för Svenska Aikidoförbundets grafiska identitet. 

 
5.3 Verksamhetsberättelse 2010 

Styrelsen gick igenom innehållet i utkastet Anna skrivit. Alla i styrelsen 
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uppdrogs att tänka till på om det finns ytterligare händelser eller ämnen som bör 
vara med i verksamhetsberättelsen. Berättelsen kommer inom kort e-postas till 
styrelsen för mer detaljerade kommentarer. Anna efterfrågar en korrekturläsare 
som även skall kontrollera att innehållet stämmer. 

 
5.4 Bereda underlag för flik om Jämställdhet på webbplatsen 

Anna presenterade förslaget på struktur under flik Jämställdhet. Styrelsen 
godkände strukturen. Per-Åke ombads skapa denna flik på webbplatsen och 
fylla med befintligt material. Anna uppdrogs sammanställa och formulera de 
verktyg och metoder vi har hittat. Fliken Jämställdhet kommer att utökas och 
uppdateras löpande. 

 
5.5 Kommunikation - texter om Aikido och vårt förbund. 

Styrelsen godtog revideringen av texten om Aikido på 300 ord. Styrelsen 
konstaterade att alla texter om Aikido som finns på SB&K:s och Svenska 
Aikidoförbundets webbplats bör vara likstämda. Ylva uppdrogs att undersöka 
detta. 

 
5.6 Budget och verksamhetsplan 2011 

Styrelsen uppmanades att till styrelsemötet i januari ta med underlag med 
konkreta, tids satta, mätbara och kostnadsberäknade aktiviteter/behov till 
verksamhetsplan och budget för 2011. 

 
5.7 Sisu Lärgrupp  

Max har rapporterat om sin klubbs användande av SISU Lärgrupp. Styrelsen 
beslutade att information om denna möjlighet skall publiceras på Svenska 
Aikidoförbundets webbplats under en flik döpt Verktyg. 

 
5.8 Profilmaterial  

Styrelsen diskuterade det förslag på förbundssymbol som inkommit från den 
grafiska formgivare Ylva anlitat. Det konstaterades att en ordentlig analys av 
förbundets krav och behov i det grafiska materialet bör göras innan vi går vidare 
med hur det skall se ut. 

 
5.9 Stimulansbidrag Svensk Aikido 50 år 

På förslag från projektgruppen för 50-årsjubileet har Moa formulerat ett förslag 
på lydelse för ett stimulansbidrag till medlemsklubbarna. Styrelsen diskuterade 
detta och beslutade att ett stimulansbidrag inte ska införas. 

 
5.10 Uppdatera Sverigeläger- policy 

Moa har ”städat” i rapporten från Sverigelägret 2010. Den kommer att finnas 
bland styrelsens interna dokument och förmedlas till kommande arrangörer av 
Sverigeläger. 

 
5.11 Inval Sundsvalls Aikidoklubb 

Styrelsen beslöt att tillstyrka inval av Sundsvalls Aikidoklubb. Leif uppdrogs att 
meddela berörda. 
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5.12 Ansökan samverkansbidrag 

Karlshamns Aikidoklubb har inkommit med en ansökan om samverkansbidrag 
på 4.964 kr. Styrelsen beslutade avslå ansökan med motivationen att det 
evenemang bidraget sökts för inte skiljer sig från ordinarie verksamhet. Moa 
Lindell deltog inte i beslutet. 
Järfälla Aikidoklubb med flera har inkommit med en ansökan om 
samverkansbidrag på 5.000 kr. Styrelsen beslutade bifalla ansökan. Anna 
Stensland deltog inte i beslutet. 

 
§ 6 Genomgång av AP-listan, inkl nya AP:ar 

Styrelsen gick igenom AP-listan.  
 
§ 7 Nästa möte 

Fysiskt möte 22 januari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 21 januari. 
Telefonmöte 20 februari kl. 10.00–12.00. 
Telefonmöte 20 mars kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt styrelsemöte 26 mars kl. 12.00 (efter förbundsstämman). 

 
§ 8 Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Anna Stensland   Leif Sunje 


