SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde 22 januari 2011
Tid och plats:

9.00–16.00, Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kansli

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Anna Stensland, sekreterare
Max Korkkinen, kassör, från punkt 4
Moa Lindell, ledamot
Ylva Beckman, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot

Adjungerade:

Maria Mossberg, punkt 5.1
Urban Aldenklint, punkt 5.1

1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och fastställdes.

3

Föregående protokoll
Protokollet från föregående sammanträde genomgicks och lades till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport av resultatet 2010 och konstaterade att han
är redo att lämna aktuella rapporter till våra revisorer.

5

Ärenden

5.1

Svensk Aikido 50 år
Maria och Anna rapporterade från projektgruppens arbete så här långt. Urban
presenterade ett förslag på instruktörer för lägret vid jubileet.
Styrelsen diskuterade upplägget och förslaget av instruktörer och gav direktiv för det
fortsatta arbetet.
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa jubileumslogotyp för Svensk Aikido 50 år.
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5.2

Grafisk profil för Svenska Aikidoförbundet
Förbundsstyrelsen beslutade att, efter en justering, fastställa förbundets grafiska profil
för dokument.

5.3

Verksamhetsberättelse 2010
Förbundsstyrelsen beslutade att, efter justering, fastställa Verksamhetsberättelse
2010.

5.4

Jämställdhet som ämne på webbplatsen
Arbete pågår enligt plan.

5.5

Korta texter om aikido på webbplatsen
Styrelsen reviderade texterna på 100 och 300 ord som finns publicerade på
webbplatsen under fliken OM AIKIDO. Styrelsen fastställde även att den text om
aikido som finns på SB&K’s webbplats ska ligga till grund för texten på 1000 ord.

5.6

Verksamhetsplan 2011 och Budget 2011
Styrelsen gick igenom utkastet till Verksamhetsplan 2011.

5.7

SISU lärgrupp
Styrelsen önskade att materialet/verktyget om SISU lärgrupp ska publiceras på
webben så fort som möjligt. Ylva assisterar Per-Åke i arbetet att få det publicerat.

5.8

Profilmaterial
Styrelsen ber Kommunikationsgruppen att inkomma med förslag.

5.9

Sverigeläger 2012
Kalmar Budoklubb hade inkommit med ansökan om att arrangera Sverigelägret 2012.
Styrelsen såg positivt på ansökan och utsåg Moa till att försäkra sig om att Kalmar
Budoklubb kan genomföra arrangemanget. Moa bereder underlag så att beslut kan
tas på nästa sammanträde i februari.

5.10

Inval Aikidosektionen i Karlstad Budokai IF
Förbundsstyrelsen beslutade att tillstyrka inträdesansökan från Karlstad Budokai IF:s
aikidosektion.

5.11

Svensk aikidos 50-årsjubileum – Minnes-/jubileumsskrift
Uppgiften att producera en jubileumsskrift ägs av styrelsen. Den historiska
beskrivningen av aikido i Sverige under 50 år ska författas av Jöran Fagerlund. Vi vill
utgå från den text Jöran skrivit till SB&Ks jubileumsbok från 2010. För att texten ska
bli heltäckande kommer Jan Eriksson, för Ki, och Åsa bergström, Tomita Academy,
att tillfrågas om att gå igenom texten och göra eventuella tillägg.
Förbundsstyrelsen beslutade att utse Ylva till projektledare för hela jubileumsskriften.
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5.12

Bidragsansökan klubbsamverkan
Fyris Aikidoklubb, Uppsala, och Isshinkai Aikidoklubb, Umeå, hade ansökt om
klubbsamverkansbidrag för ett gemensamt läger med Marc Bacrathy från Frankrike.
Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla ansökan med 4.000 kronor.

5.13

Bidragsansökan klubbsamverkan
De svenska kubbarna inom Ki No Kenkyukai Association Internationale hade ansökt
om klubbsamverkansbidrag för att kunna översätta Yoshigasaki Senseis kommande
bok från engelska till svenska. Boken är en lärobok i Ki-Aikido.
Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla ansökan med 10.000 kronor. Per-Åke deltog
inte i beslutet.

5.14

Deltagande under SM-veckan
Mikael rapporterade från sina kontakter med arrangörerna av SM – veckorna i
Sundsvall och Halmstad. Ingen medverkan kommer att ske i Sundsvall, däremot är
alla inblandade positiva till en medverkan under SM-veckan i juni i Halmstad.
Projektet leds av Mikael och blir ett samarbete med Halmstad Aikidoklubb och en
uppvisningstrupp.

6

Genomgång av AP-listan
Leif åtog sig att justera AP-listan efter sammanträdet.

7

Nästa sammanträde
Telefonsammanträde 20 februari kl. 10.00–12.00.
Telefonsammanträde 20 mars kl. 10.00–12.00.
Konstituerande sammanträde direkt efter ordinarie förbundsstämma 26 mars.

8

Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

____________________________

____________________________

Anna Stensland

Leif Sunje
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