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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–1 

 

Tid och plats:  Söndag 29 januari 2012 kl.10.00–12.05, telefonsammanträde 

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

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 Motioner inför förbundsstämman 

Inga motioner till förbundsstämman har inkommit. 

4.1 Budget 2012 

Kassören presenterade ett förslag till budget för 2012.  

Förbundsstyrelsen diskuterade budgetförslaget. 

4.2 Sverigeläger 2012 

Förslag på instruktörer och budgetförslag för Sverigelägret 2012 förelåg. 

Förbundsstyrelsen diskuterade instruktörslistan och budgetförslaget samt gav Moa i 
uppdrag att återkoppla till arrangören. 
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4.3  Samverkansbidrag 

Jin Aikido och Sedokan Växjö har sökt samverkansbidrag för att arrangera ett 
gemensamt läger.  

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja Jin Aikido och Sedokan Växjö ett 
samverkanbidrag på 2000 kronor. 

4.4  Nya medlemmar 

Två nya ansökningar om medlemskap i förbundet förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade  

att tillstyrka ansökan från Vadstena Jujutsuklubbs aikidoverksamhet 

att tillstyrka ansökan från Örnsköldsviks Aikidoklubb. 

4.5  Olle Dehlén fyller 90 år 

Peter Spangfort har informerat förbundsstyrelsen om att Olle Dehlén fyller 90 år den 
sista januari och kommer att firas av Järfälla Aikidoklubb.  

Förbundsstyrelsen beslutade att uppvakta Olle Dehlén. 

4.6  Policy för ungdomssatsning 

Ett förslag till policy för satsning på unga tränande förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade att anta policyn till ungdomssatsning efter ett par 
justeringar. 

4.7  IAF 

IAF har skickat ut förslag på stadgeändringar till sina medlemsförbund. 

Leif S diskuterar förslaget å förbundets vägnar med Stefan Stenudd i hans egenskap 
av viceordförande i IAF. 

4.8  Jämställdhetsarbete 

Den 18 februari kommer förbundsstyrelsen att hålla en workshop i SISUs metod (4R) 
med en representant från SISU.  

Patrik förmedlade en läxa förbundsstyrelsen fått från SISU-representanten. Alla fick i 
uppdrag att förbereda sig inför workshopen. 

4.9  Domänen aikido.se 

Per-Åke informerade om att förbundet ansökt om ATF (alternativt tvisteförfarande) 
hos Stiftelsen för Internetinfrastruktur om att få överta domänen aikido.se. 

4.10  Verksamhetsberättelse 2011 

Alla uppmanades att leverera sina bidrag till verksamhetsberättelsen. 
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5 Nästa sammanträde 

Stockholm 17-19 januari med förmöte fredag, workshop om jämställdhetsarbete 
lördag och sammanträde söndag kl. 09.00–16.00. 

6 Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ylva Beckman   Leif Sunje 


