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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde 20 februari 2011 

 

Tid och plats:  10.00–12.15, Telefonsammanträde 

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

 

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 för januari 2011. 

5 Ärenden 

5.1 Svensk Aikido 50 år 

Anna rapporterade om att affischen är klar och ska skickas till klubbarna vecka 8. 

Per-Åke rapporterade om att det nu finns ett bra klubbregister till stöd för 
maskotarnas resa genom Sverige. 

Ylva rapporterade om arbetet med Jubileumsskriften. 

Anna ska sammankalla till ett arbetsmöte om officiella inbjudningar till jubileet. 

Moa initierar arbetet med val av instruktörer och e-postar till styrelsen. 
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5.2 Policy för en nationell uppvisningstrupp 

Leif hade skrivit ett förslag på policy för en nationell uppvisningstrupp. Styrelsen 
diskuterade förslaget samt gjorde några justeringar. 

Förbundsstyrelsen beslutade att anta denna policy för en nationell uppvisningstrupp. 

5.3 Aikidoverksamhet i Kampsportsklubben Mifuné 

Per-Åke uppdrogs kontakta Kampsortsklubben Mifuné för att undersöka om 
aikidosektionen är aktiv. 

5.4 Nytt dataregister över medlemsklubbar 

Per-Åke informerade om det nya registret för våra medlemsklubbar som nu ligger på 
Svenska Aikidoförbundets webbplats och hur det är kopplat till SB&K’s register. 
Styrelsens medlemmar ombads att gå igenom registret och notera eventuella fel och 
skicka dessa till Per-Åke. 

5.5 Verksamhetsplan 2011 och Budget 2011 

Styrelsen gick igenom de aktiviteter och kostnader som är kopplade till den planerade 
verksamhetsplanen 2011. 

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förslagen till Verksamhetsplan 2011 resp. 
Budget 2011 som ska presenteras vid ordinarie förbundsstämman. 

5.6 Sverigeläger 2012 

Moa hade skriftligt rapporterat från sin kontakt med Kalmar Budoklubb om deras 
kapacitet till att arrangera Sverigeläger 2012. 

Förbundsstyrelsen beslutade att utse Kalmar Budoklubb till arrangör av Sverigeläger 
2012. 

6 Nästa sammanträde 

Telefonsammanträde 20 mars kl. 10.00–12.00. 
Konstituerande sammanträde direkt efter ordinarie förbundsstämman den 26 mars. 

7 Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Anna Stensland   Leif Sunje 


