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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde 11 juni 2011 

 

Tid och plats:  09.00–16.00, SB&K:s kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Max Korkkinen, kassör 
Katina Morini, ledamot 
Leif Brand, ledamot 
Mikael Friberg, ledamot 
Moa Lindell, ledamot 
Patrik Unné, ledamot 

Frånvarande: Ylva Beckman, sekreterare 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

3 Ekonomisk rapport 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport. 

4 Ärenden 

4.1 Svensk Aikido 50 år – instruktörer under jubileumslägret 

Förbundsstyrelsen har under våren genom en löpande dialog gett Projektgruppen för 
Svensk Aikido 50 år i uppdrag att tillfråga instruktörer om deltagande under 
jubileumslägret. Förbundsstyrelsen har haft att göra ett brett urval och därvid givetvis 
inte kunnat ge alla bra tränare i Sverige en inbjudan. Projektgruppen har avslutat sitt 
arbete att tillfråga de föreslagna och föreslagit att instruktörslistan därmed kan 
publiceras på www.aikido50.se. 

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt att fastställa instruktörslistan till 
jubileumslägret och godkänna den för publicering på webben. 

4.2 Fukushidoin- och Shidoinkursen 

Leif B rapporterade från Fukushidoin- och Shidoinkursen som hölls 7-8 maj 2011.  

Styrelsen diskuterade det framtida upplägget av kursen och gav Leif B i uppdrag att 
återkoppla till graderingskommittén. 
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4.3 Förtjänsttecken 

Patrik rapporterade om sin kartläggning av utdelade förtjänsttecken.  

Styrelsen överlät till en grupp bestående av Leif S, Per-Åke, Moa och Patrik och att 
jobba vidare. 

4.4 Ansökan om jämställdhetsbidrag från Vanadis Aikidoklubb 

Vanadis Aikidoklubb hade ansökt om jämställdhetsbidrag med 9.862 kr för läger med 
Linda Holiday Sensei som avhållits 3-5 juni 2011. Styrelsen konstaterade att som 
bidragskriterierna är skrivna ska ansökan inlämnas före ett arrangemang. Styrelsen 
välkomnar dock ansökan inför liknande kommande arrangemang. 

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ansökan från Vanadis Aikidoklubb. 

Katina deltog ej i beslutet. 

4.5 Ansökan om samverksansbidrag från Hikari Aikidoklubb m.fl. 

Under denna punkt på dagordningen övertog Per-Åke klubban. 

Hikari Aikidoklubb m.fl. hade ansökt om samverkansbidrag med 5.000 kr för 
arrangerandet av läger med Takemori-sensei i Stockholm och Uppsala.  

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla ansökan med 5.000 kr från Hikari Aikidoklubb 
m.fl.  

Leif S deltog ej i beslutet. 

4.6 Överklagande av beslut av graderingskommittén 

Vanadis Aikidoklubb och Kenshinkai Aikidoklubb hade inkommit med överklagande 
av ett beslut av graderingskommittén 27 mars 2011 att avslå Lars Stjernstedts och 
Jorma Lylys ansökan om subventionering av dangrader. Styrelsen konstaterade att 
om ärendet från början hade hanterats på bästa sätt så hade de båda sökande 
kommit i åtnjutande av subventionering. Graderingskommitténs beslut är korrekt fattat 
utifrån regelverket men styrelsen anser inte att Lars Stjernstedt och Jorma Lyly ska 
behöva vara skadelidande. Styrelsen förutsätter att samma typ av problematik kan 
undvikas framgent. 

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla överklagan så att Lars Stjernstedt och Jorma 
Lyly kan åtnjuta subventionen för sina respektive 5 dan grader. 

Katina deltog ej i beslutet. 

4.7 Antidoping 

Per-Åke informerade om att SB&K har framtagit ett antidopingprogram och att SB&K 
hade uttryckt önskemål om att Svenska Aikidoförbundet ska engagera sig i detta. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att uttala sitt stöd för SB&K:s antidopingprogram och uppmana aikidons klubbar att ta 
del av detta,  
att publicera ett material om SB&K:s program på kommande sida VERKTYG på 
webbplatsen, samt  
att notera att upplagd notis under nyheter på webbplatsen är tillfyllest fram till dess. 
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4.8 Krishantering 

Max rapporterade om sitt arbete med att ta fram material om krishantering. 

Styrelsen gav Max, Patrik och Moa i uppgift att arbeta vidare med sikte att kunna 
publicera information på vår kommande sida VERKTYG på webbplatsen. 

4.9 STIM 

Leif S informerade om det avtal som SB&K har med STIM. 

Max tar reda mer fakta, undersöker om det berör vårt jubileumsläger, samt tar fram 
en information till vår kommande sida VERKTYG på webbplatsen. 

5 Verksamhetsplan 

Styrelsen avstämde sitt arbete gentemot verksamhetsplanen. 

6 Genomgång av AP-listan 

Styrelsen uppdaterade AP-listan. 

7 Nästa möte 

Kommande möten under 2011: 

Telefonmöte söndag 24 juli 10.00–12.00. 
Fysiskt möte lördag 27 augusti 9.00–16.00 med förmöte 26 augusti 19.00. 
Telefonmöte söndag 25 september 10.00–12.00. 
Fysiskt möte lördag 8 oktober 9.00–16.00 med förmöte 7 oktober 19.00. 
Telefonmöte söndag 30 oktober 10.00–12.00. 
Fysiskt möte lördag 26 november 9.00–16.00 med förmöte 25 november 19.00. 

8 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Per-Åke Wilhelmsson   Leif Sunje 


