SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–3
Tid och plats:

Söndag 18 mars 2012 kl. 10.00–12.04, telefonsammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ylva Beckman, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Leif Brand, ledamot (från punkt 4.1)
Mikael Friberg, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Patrik Unné, ledamot

Frånvarande:

Katina Morini, 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

Samverkansbidrag
Bordlagt ärende från föregående möte: En ansökan om samverkansbidrag har
inkommit från Järfälla Aikidoklubb, Vanadis Aikidoklubb, Uppsala Aikidoklubb,
Stockholm Aikikai för en träningsturné med Yamashima sensei.
Kompletterande information från sökanden har inkommit.
Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om samverkansbidrag.

4.2

Jämställdhetsbidrag
Lunds aikidoklubb har bjudit in en utländsk instruktör och har sökt jämställdhetsbidrag
som ska utgå till kvinnliga tränande att betala träningsavgift med för att stimulera dem
att delta i träningen.
Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ansökan om jämställdhetsbidrag.
Moa Lindell deltog inte i beslutet.
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4.3

Nationella uppvisningstruppen
Förbundsstyrelsen diskuterade vilken effekt deltagandet av den nationella
uppvisningstruppen på SM-veckan haft för svensk aikido.

4.4

Ungdomssatsning
Ett förslag till webbformulär för ansökan om ungdomsbidrag förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade att anta formuläret för ansökan om ungdomsbidrag.

4.5

Samverkansbidrag
En reflektion från Per-Åke kring samverkansbidrag förelåg.
Förbundsstyrelsen diskuterade samverkansbidraget.

4.6

Mångfald inom SB&K
En skrivelse från Mike Wall på SB&K om att förbundet under 2012 kommer att arbeta
efter temat mångfald.
Förbundsstyrelsen har tagit emot skrivelsen och diskuterat frågan.

4.7

Stämman
En checklista inför stämman förelåg och gicks igenom.
Valberedningens förslag till förtroendeposter gicks igenom.
Förbundsstyrelsen konstaterade att röstlängden skickades som e-post till klubbarna
för granskning och publicerades på webben första gången den 7 februari.

4.8

Sidan om jämställdhet på webben
Per-Åke har förberett en sida om jämställdhetsarbete på webben.

5

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir konstituerande möte efter stämman den 24 mars.

6

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

____________________________

____________________________

Ylva Beckman

Leif Sunje
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