SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–7
Tid och plats:

Söndag 17 juni 2012 kl. 10.00–12.00, telefonsammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Max Korkkinen, kassör
Mikael Friberg, ledamot
Patrik Unné, ledamot
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot (lämnade under punkt 11)

Frånvarande:

Ylva Beckman, sekreterare
Moa Lindell, ledamot
Leif Brand, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Ekonomisk rapport
Max lämnade en ekonomisk rapport.

4.

Svenska Aikidouppvisningen 2012
Rapporterades från Svenska Aikidouppvisningen 2012 som avhölls i samband med
Sverigelägret i Kalmar. Projektledare hade varit Stefan Jansson, som gjort en
berömlig insats.

5.

Sverigelägret 2012
Kalmar Budoklubb hade inkommit med en slutrapport från Sverigelägret 2012 som
förbundsstyrelsen diskuterade. Antalet deltagare hade varit lägre än förväntat, vilket
innebar att Sverigelägret 2012 uppvisade förlust. Av den erfarenhetslista på plus och
minus som arrangören sammanställt går att dra ett flertal slutsatser som förtjänar att
beaktas inför Sverigelägret 2014.
Förbundsstyrelsen beslutade, efter en korrigering av den ekonomiska redovisningen,
att utbetala 34.345 kr, varav 8.000 kr utgör garanterad ersättning till arrangören, till
Kalmar Budoklubb för att täcka förlusten.
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6.

Medlemsansökan från Föreningen Sakura Aikido Falköping
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka medlemsansökan från Föreningen Sakura Aikido Falköping.

7.

Bidragsansökan från Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa m.fl.
Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa m.fl. hade inkommit med en ansökan om bidrag för
att arrangera ett gräsläger i Burträsk i månadsskiftet juni/juli 2012.
Förbundsstyrelsen beslöt
att bevilja ett bidrag med 1.000 kr för gräsläger i Burträsk sommaren 2012, samt
att bevilja medel som förlustgaranti för samma läger med hälften av eventuell
därefter uppkommen förlust intill ett belopp om 2.500 kr. Som villkor för garantin gäller
att godtagbar redovisning ska inlämnas senast två månader efter lägret.

8.

Ungdomsbidrag
Ytterligare några ansökningar om ungdomsbidrag hade inkommit. Moa hade lämnat
ett förslag på fem ungdomar för bidrag i en sista omgång.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tilldela ett ungdomsbidrag på 1.000 kr vardera till Eddie Nilsson, Ludwig Rollmar,
Marcus Lyngstedt, Miriam Lind, samt Rebecka Jansson.

9.

Jämställdhet på webbplatsen
Patrik hade lämnat ett textförslag som ska kunna vara första text till fliken om
jämställdhet på förbundets webbplats. Patrik fick i uppdrag att göra några smärre
justeringar och sedan lämna över texten för publicering. Patrik fortsätter arbetet med
att komplettera webbsidan med mer material framöver.

10.

Intervjuer av kvinnliga Sensei
Patrik hade förberett intervjufrågor, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, som kan
ställas till Kayla Feder och Patricia Hendricks när de besöker Sverige i höst. Dessa
intervjuer ska sedan publiceras på förbundets webbplats.

11.

Projektbidrag – nytt bidragssystem
Per-Åke hade på förbundsstyrelsen uppdrag inkommit med ett förslag till ett nytt
bidragssystem som bygger på ett förenklat interaktivt ansökningsförfarande på
förbundets webbplats.
Projektbidraget, som ska kunna sökas utifrån tre olika syften, ska ersätta nuvarande
system med samverksambidrag och jämställdhetsbidrag. Det nya systemet innefattar
också en möjlighet att söka förlustgaranti för projekt som trots balanserad budget går
med förlust.
Även efterrapporteringen förenklas till att gälla enbart de slutsatser av projektets
genomförande som kan tjäna som inspiration för andra klubbar.
Förbundsstyrelsen diskuterade några detaljer i förslaget och gav därefter Per-Åke i
uppdrag att implementera förslaget till en fungerande webblösning, som efter pilottest
slutgiltigt ska kunna antas vid förbundsstyrelsens nästa sammanträde i augusti.

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–7

Sida 2 av 3

SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
12.

IAF Congress i Tokyo 17–24 september 2012
International Aikido Federation (IAF) arrangerar 11th IAF Congress i Tokyo 17–24
september 2012. Förbundsstyrelsen diskuterade vårt deltagande på kongressen.

13.

Kommande sammanträdesdatum
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.

14.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Per-Åke Wilhelmsson

Leif Sunje
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