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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde 20 mars 2011 

 

Tid och plats:  10.00–11.45, 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 

Frånvarande: Peter Gröndahl, ledamot 

 

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 rapport om det ekonomiska nuläget som är stabilt och utan 
avvikelser. 

5 Ärenden 

5.1 Verksamhetsplan 2011 

Styrelsen gick igenom de justeringar som gjorts till sammanträdet angående de 
aktiviteter som är planerade inom ramen för Verksamhetsplan 2011. 

5.2 Förberedelser inför ordinarie förbundsstämma 

Styrelsen delade upp ansvaret för de olika uppgifterna innan och under den ordinarie 
förbundsstämman 26 mars. 
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5.3 Proposition om stadgeändring  

Per-Åke redogjorde för innebörden och vad som hänt i samband med propositionen 
om ändring i Svenska Aikidoförbundets stadga.  

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa propositionen såsom den redan är 
publicerad på webbplatsen. 

5.4 Lägesstatus Tohoku Japan 

Leif gav en lägesrapport angående jordbävningarna i Japan. Leif ska sammanfatta 
den information han fått från Hombu dojo så att webbplatsen kan uppdateras. 

5.5 Svensk Aikidos 50 årsjubileum 

Anna rapporterade från projektgruppen för Svensk Aikidos 50 årsjubileum.  

Val av lokal för festen kommer att tas inom de närmsta veckorna. Kostnaderna för 
festen kommer troligtvis överstiga det belopp som finns i budgetplanen.  

En Facebooksida om jubileet är startad och intresset att vara medlem där är stort.  

Maskotarna för jubileet har nu startat sin resa genom Sverige. Per-Åke informerade 
om hur man kan följa deras resa på webben.  

Projektgruppen har bett styrelsen att så fort som möjligt besluta vilka som skall hålla 
pass på lägret. Styrelsen diskuterade ett förslag på instruktörer och tider för lägret. 
Leif och Anna fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 

Patrik rapporterade att han har bokat 653 m2 matta som ligger i Torvalla sporthall och 
att den tillsammans med Vanadis matta blir 800 m2, vilket är vad vi behöver till lägret. 

5.6 Inträdesansökan av Sollefteå Aikidoklubb 

En ny klubb, Sollefteå Aikidoklubb, hade inkommit med en inträdesansökan. 

Förbundsstyrelsen beslutade att tillstyrka ansökan om medlemskap från Sollefteå 
Aikidoklubb.  

Leif meddelar kansliet och Mikael kontaktar Sollefteå Aikidoklubb. 

5.7 Genomgång av AP-listan 

Genomgicks AP-listan (AP = action point). 

6 Nästa sammanträde 

Konstituerande sammanträde direkt efter ordinarie förbundsstämman 26 mars.  
Lördag 16 april 9.00–16.00 på kansliet i Stockholm, förmöte kvällen innan.  
Lördag 11 juni 9.00–16.00 på kansliet i Stockholm, förmöte kvällen innan. 

7 Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade sammanträdet. 
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Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Anna Stensland   Leif Sunje 


