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Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–6
Tid och plats:

Lördag 5 maj 2012 kl. 09.00–16.00, Hotel Oden, Stockholm

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ylva Beckman, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Leif Brand, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot
Moa Lindell, 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

Shidoin- och fukushidoinkurs
Förslag till datum i oktober för nästa kurs och flygblad för reklam under Sverigelägret
förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att förlägga kursen till 6-7 oktober. Leif B återkopplar till Urban Aldenklint och LarsGöran Andersson, samt
att anta förslaget till flygblad med några justeringar.

4.2

Svenska aikidouppvisningen 2012
Förslag till uppvisningstrupp och program för uppvisningen samt affisch för aikido
förelåg. Förslaget diskuterades.
Förbundsstyrelsen beslutade
att anta förslaget för Svenska aikidouppvisningen 2012, samt
att ge Leif S i uppdrag att uppmana arrangören att på affischen ersätta bilden med
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en som vi levererar, att använda typsnittet Arial som är aikidoförbundets
standardtypsnitt samt att lägga till länk till www.svenskaikido.se.
4.3

Graderingskommitténs webbplats
Per-Åke presenterade förslaget till ny webbplats för graderingskommittén.

4.4

Google Analytics – rapport
Per-Åke presenterade en rapport om besök på www.svenskaikido.se.

4.5

Sverigelägret 2012
Rapport från arrangören till Sverigelägret 2012 innehållande budget, instruktörer och
mötesprotokoll förelåg. Förbundsstyrelsen tog del av handlingarna och konstaterade
felaktigheter i budgeten.
Förbundsstyrelsen beslutade
att uppdra åt Moa att uppmana arrangören återkomma med en balanserad budget
samt att höra sig för om hur arbetet fortlöper.

4.6

Ungdomsbidrag
Totalt har nu 39 ansökningar av ungdomsbidraget har inkommit. Moa presenterade
ett förslag på 10 ungdomar för bidrag i en andra omgång.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tilldela ett ungdomsbidrag på 1.000 kr vardera till Alexander Skog, Amanda
Hafstrand, Daniel Larsson, Emilia Ekstedt, Rebecka Johansson, Sara Stafeden, Sef
Soliman, Thomas Henriksson, Vanessa Cajes, samt Ylva Selling.

4.7

Publicering på webben av 4R
En sammanställning av materialet från förbundsstyrelsens workshop om
jämställdhetsarbete har skickats till oss av SISU-konsulenten som höll i workshopen.
Diskuterades hur vi arbetar vidare med materialet för att kunna presentera det på
webben som en hjälp i jämställdhetsarbetet för intresserade klubbar.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Moa och Jennie att tillsammans med Patrik påbörja arbetet.

4.8

Bidrag
Ett förslag till förändring av bidrag från förbundet till medlemsklubbarna förelåg.
Moa föredrog bakgrunden till förslaget: Under stämman framkom att medlemmarna
önskar en förenkling av rutinerna för att söka bidrag likaså diskuterades kriterierna för
olika bidrag. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan om hur bidragen kan förändras
vad gäller typ av bidrag och kriterier för beviljande.
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge Moa och Per-Åke i uppdrag att arbeta fram ett bättre och interaktivt
ansökningsförfarande, samt
att ge Mikael i uppdrag att kartlägga vilka olika bidrag distrikten eventuellt erbjuder.
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4.9

Bidragsansökan
Två ansökningar förelåg från Vanadis Aikidoklubb om vardera 7.000 kr för läger med
Linda Holiday i augusti och Kayla Feder i september. Ansökningarna innehöll ingen
budget utan avsåg schablonbelopp.
Förbundsstyrelsen konstaterade att Svenska Aikidoförbundet – till skillnad från
Idrottslyftet – inte kan bevilja anslag på schablongrund. Förbundets intäkter är
medlemsavgifter från klubbarna och en mindre del av dessa medel är budgeterade
för att bidra till – för hela aikidokollektivet – särskilt angelägna eller intressanta projekt
som klubbarna vill genomföra och som inte kan finansieras på annat sätt. Det handlar
således ytterst om en omfördelning av medel mellan klubbarna. För att
förbundsstyrelsen ska kunna bevilja medel måste, förutom kravet om angelägenhet
och allmänintresse, ansökningarna behovsprövas. Sökanden har inte visat att ett
finansieringsbehov föreligger och utifrån det perspektivet kan ansökningarna ej
beviljas.
Emellertid utreder förbundsstyrelsen för närvarande, i enlighet med
verksamhetsplanen för 2012, en möjlighet för klubbarna att i efterhand kunna söka
medel för projekt som gått med förlust. Regelverket för detta är långtifrån klart men ett
sådant system förutsätter att en ansökan pro forma är ingiven viss tid innan ett
projekts genomförande och att den faktiska förlusten kan visas med en fullt godtagbar
redovisning. Under dessa förutsättningar diskuterar förbundsstyrelsen möjligheten att
Svenska Aikidoförbundet ska kunna gå in och täcka i normalfallet hälften av förlusten
intill ett på förhand bestämt belopp för varje projekt.
Utifrån den utgångspunkten har förbundsstyrelsen, utan att föregripa detaljerna i ett
kommande regelverk, behandlat ansökan från Vanadis Aikidoklubb som en ansökan
om förlustbidrag där sökanden menar att förlusten för respektive läger kan komma att
uppgå till 7.000 kr. Förbundsstyrelsen finner lägren angelägna utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Förbundsstyrelsen beslutade
att bevilja medel som förlustgaranti för två läger arrangerade av Vanadis
Aikidoklubb med Linda Holiday i augusti resp. Kayla Feder i september. För
respektive läger gäller att efter godtagbar redovisning, senast två månader efter
lägret, bidrag om hälften av eventuell uppkommen förlust intill ett belopp om 3.500 kr.

5

Nästa sammanträde
Telefonsammanträde söndag 17 juni 2012, kl 10.00-12.00.
Sammanträden därefter:
Sammanträde i Stockholm lördag 11 augusti kl 09.00-16.00 med förmöte fredag 10
augusti kl 19.00.
Telefonsammanträde söndag 9 september kl 10.00-12.00.
Sammanträde i Göteborg lördag 27 oktober kl 09.00-16.00 med förmöte fredag 26
augusti kl 19.00.
Telefonsammanträde söndag 18 november kl 10.00-12.00.
Telefonsammanträde söndag 9 december kl 10.00-12.00.
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Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

____________________________

____________________________

Ylva Beckman

Leif Sunje
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