SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–5
Tid och plats:

Söndag 1 april 2012 kl. 10.00–11.45, telefonsammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Moa Lindell, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot (från punkt 7)
Leif Brand, ledamot
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot

Frånvarande:

Max Korkkinen, kassör
Ylva Beckman, sekreterare

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Graderingskommittén
Leif S rapporterade från graderingskommitténs möte 25 mars.
Graderingskommittén har utsett Urban Aldenklint som ny sammankallande.
Leif B fick i uppdrag att inför Sverigelägret bereda frågan om en poster avseende
höstens Fukushidoin- och Shidoinutbildning.

4.

Delegater till IAFs kongress
International Aikido Federation (IAF) arrangerar 11th IAF Congress i Tokyo 17–24
september 2012.
Förbundsstyrelsen beslutade att utse Leif Sunje, Moa Lindell och Ulf Evenås som
Svenska Aikidoförbundets delegater till IAFs kongress 2012.

5.

Ungdomsbidrag
Sedan 26 mars har inkommit ett antal ansökningar om ungdomsbidrag. Moa lade
fram ett förslag om tio sökande som kunde beviljas i en första omgång.
Förbundsstyrelsen beslöt att tilldela ett ungdomsbidrag på 1.000 kr vardera till Alice
Båvner, Amanda Lovevind, Andreas Syrén, Fabian De Wachter, Ida Petersson,
Joakim Elfvén, Jonatan Malmlöf, Leonard Thimfors , Miranda Jernberg, samt Robert
Persson.
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Konstaterades att ansökningarna för de som inte beviljats i denna omgång –
tillsammans med eventuella tillkommande – behandlas nästa sammanträde.
Moa skriver en presentation av de tio bidragstagarna för publicering på webbplatsen.
6.

Förbundets bidragssystem
Per-Åke hade, bland annat med anledning av det uppdrag som förbundsstyrelsen fått
av stämman vid behandlingen av verksamhetsplanen, skrivit ett utkast till ett helt nytt
tänk kring de bidrag som kan sökas av klubbarna.
Styrelsen diskuterade utkastet och gav bidragsansvarige Moa – i samverkan med
Per-Åke – i uppdrag att formulera förslag till nya bidragsvillkor.

7.

Uppvisning under Sverigelägret
Diskuterades den uppvisning som ska genomföras under Sverigelägret 17-20 maj.
Styrelsen gav i uppdrag åt en grupp bestående av Mikael Friberg, Leif Sunje, Mårten
Holmberg, Jakob Blomquist, samt Stefan Jansson att hålla i trådarna.
Jennie Hedrén Hasselros biträder arrangören med att bearbeta media och kommer
dessutom att särskilt ta hand om media på plats vid uppvisningen.

8.

Webbplatsen
Per-Åke rapporterade om vidtagna och kommande åtgärder kring webbplatsen.

9.

Inför nästa sammanträde
Noterades att vid nästa sammanträde ska särskilt diskuteras vilka verktyg för
klubbarna som kan presenteras på webbplatsen kring jämställdhetsarbetet.
Vidare ska diskuteras förra årets mindre uppmuntrande minskning av medlemstalet.

10.

Kommande sammanträdesdatum
Sammanträde i Stockholm lördag 5 maj kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 4 maj kl.
19.00.
Telefonsammanträde söndag 17 juni kl. 10.00–12.00.

11.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Per-Åke Wilhelmsson

Leif Sunje
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