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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–2 

 

Tid och plats:  Lördag 19 februari 2012 kl. 09.00–16.00, Hotel Oden, Stockholm 

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

Förhinder: Leif Brand, 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 Samverkan 

En ansökan om samverkansbidrag har inkommit från Järfälla Aikidoklubb, Vanadis 
Aikidoklubb, Uppsala Aikidoklubb, Stockholm Aikikai för en träningsturné med 
Yamashima sensei. 

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet och gav Moa i uppdrag att begära 
in ytterligare information från sökanden. 

Katina deltog inte i beslutet. 

4.2 Sverigeläger 2012 

Förslag på instruktörer för Sverigelägret 2012 förelåg. 

Förbundsstyrelsen diskuterade instruktörslistan. 

Förbundsstyrelsen beslutade att fastslå instruktörslistan med några ändringar. 
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Förbundsstyrelsen riktar också en uppmaning till arrangören att man i de fall 
instruktörer tackar nej ersätta dessa med kvinnliga instruktörer, att inte lägga pass 
med kvinnliga instruktörer parallellt och att uppmuntra till pass delade mellan en 
kvinnlig och en manlig instruktör. 

4.3  Nya medlemmar 

En ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.  

Förbundsstyrelsen beslutade att tillstyrka ansökan från Budoklubben Shindo. 

4.4  Bidragsrapport 

En bidragsrapport för samverkansbidrag har inkommit från Skellefteå Aikidoklubb. 

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Moa att lämna förslag på förtydligande i 
kriterierna för bidragsansökan.  

4.5  Uppvisning i Kungsträdgården 

En förfrågan har inkommit från Peter Spangfort och Järfälla Aikidoklubb om 
deltagande från förbundet i Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården. 

Förbundsstyrelsen uppdrog åt Leif S att svara Peter Spangfort. 

4.6  Domänen aikido.se 

Per-Åke informerade om vad som hänt i frågan om domänen aikido.se. 

4.7  Jämställdhetsbidrag 

En ansökan om jämställdhetsbidrag från Gubbängens Aikidoklubb för ett läger med 
Micheline Tissier förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja Gubbängens Aikidoklubb bidrag med 5.000 
kronor. 

4.8  Verksamhetsberättelse 2011 

Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2011 förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade att anta verksamhetsberättelsen efter några justeringar.  

4.9  Budget 2012 

Ett förslag till budget för 2012 förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa budgetförslaget för 2012. 

4.10  Verksamhetsplan 2012 

Ett förslag till verksamhetsplan för 2012 förelåg. 

Förbundsstyrelsen gick igenom verksamhetsplanen punkt för punkt. 

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2012 efter 
några justeringar. 
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4.11 Lägesrapport webben 

Per-Åke lämnade en rapport om arbetet med webbplatsen och det nya domännamnet 
svenskaikido.se. 

4.12 Rapport SM-veckan i Östersund 

En rapport från SM-veckan i Östersund 24–29 januari förelåg. 

Förbundsstyrelsen diskuterade aikidons närvaro under SM-veckan. 

4.13  Fukushidoin- och shidoinutbildning 

Den utannonserade fukushidoin- och shidoinutbildningen har bara fyra anmälda. 

Förbundsstyrelsen beslutade att ställa in fukushidoin- och shidoinutbildningen 31 
mars–1 april på grund av lågt intresse. 

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa avgiften för utbildningen till 1.000 kronor. 

5 Nästa sammanträde 

Telefonmöte söndag 18 mars 2012 kl. 10.00–12.00. 

Sammanträden därefter: 

Konstituerande sammanträde lördag 24 mars kl. 12.00. 

Telefonsammanträde söndag 1 april kl. 10.00–12.00 

Sammanträde i Stockholm lördag 5 maj kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 4 maj. 

Telefonsammanträde söndagen den 17 juni kl. 10.00–12.00. 

6 Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ylva Beckman   Leif Sunje 


