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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–11 

 

Tid och plats: Söndag 18 november 2012 kl. 10.00–12.00, telefonsammanträde 

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

Frånvarande: Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare 
Leif Brand, ledamot  
Ylva Beckman, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

3. Ekonomisk rapport 

Max lämnade en ekonomisk rapport. 

4. Bidragsansökan, KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido 

KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido m.fl. hade lämnat ansökan om bidrag för att 
arrangera läger i Uppsala 30 november–2 december. Denna ansökan bordlades vid 
föregående sammanträde och har, sedan den kompletterats från klubben, vidare 
diskuterats i förbundsstyrelsen e-postvägen. Den diskussionen blev entydig och 
sökande klubb har redan meddelats förbundsstyrelsens inställning, som nu 
protokollföres till ett beslut. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att avslå bidragsansökan från KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido. 

5. Intervjuer med kvinnliga instruktörer 

Rapporterades att på webbplatsen har nu publicerats fyra av totalt sex intervjuer med 
framstående kvinnliga instruktörer. 

Intervjuserien kommer att avslutas med en intervju med Anna Stensland som är den 
som gjort flertalet av dessa intervjuer – i avsikt att förmedla hennes intryck och tankar 
kring att göra dessa intervjuer. Patrik ordnar detta inklusive en text på nyhetsplats och 
framför dessutom förbundets tack. 
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6. Namnfråga, KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido 

Moa rapporterade från sina kontakter med KFUK - KFUM Idrottsklubb Aikido, vars 
klubbnamn förekommer i flera namnvarianter. Klubben har lovat att åtgärda detta. 

7. Tema – Ungdomsåret 2013 

Per-Åke hade vid föregående sammanträde väckt frågan om att som tema nästa år 
ha Ungdomsåret 2013. Detta följdes upp på detta sammanträde med ett skriftligt 
underlag från Per-Åke om vad som skulle kunna innefattas i detta tema.  

En väsentlig del av Ungdomsåret 2013 skulle kunna vara att arrangera ett nationellt 
ungdomsläger. Diskuterades om ett läger skulle ligga på våren eller hösten (höstlovet 
v. 44). Diskuterades vidare om resebidrag och/eller att erbjuda abonnerad buss. 

Per-Åke fick i uppgift att inhämta synpunkter från de som brukar arrangera stora 
ungdomsläger. 

Med denna diskussion lämnades frågan för åter ta upp den på nästa sammanträde. 

8. Verksamhetsplan 2013 

Leif S uppmanade alla i förbundsstyrelsen att slutföra de underlag (s.k. enbladare), 
som fördelats på ledamöterna, så att arbetet med Verksamhetsplan 2013 kan 
påbörjas vid nästa sammanträde. 

9. Sverigeläger 2014 

Konstaterades att inga ansökningar om att få arrangera Sverigeläger 2014 inkommit. 
Per-Åke fick i uppdrag att sondera i Göteborg och Mikael i Halmstad. Moa formulerar 
en ny uppmaning till alla klubbar som skickas som e-post. 

10. Krisplan 

Svenska Scoutrådet har skrivit en handling om hur man skriver en krisplan. Moa fick i 
uppgift att studera denna och se om det finns ytterligare något matnyttigt till våra 
dokument i frågan. 

11. Webbkursen ”Trygga Möten – överallt”  

På föregående sammanträde diskuterades Webbkursen ”Trygga Möten – överallt” 
och att vi bör ha med information om denna på vår webbplats.  

Scoutrörelsen har också tagit fram utmärkta handlingsplaner vid misstanke om 
övergrepp. Styrelsen uppdrog att Jennie och Per-Åke att fundera på om – och i så fall 
hur – vi även ska upplysa klubbarna om detta på vår webbplats. 

12. Presentationer om kvinnliga instruktörer på webbplatsen 

Rapporterades om de blänkare som under 2012 funnits på nyhetsplats på webben 
om kommande läger med kvinnliga instruktörer samt tillhörande presentationer av 
instruktörerna. Dessa har sammanställts till ett dokument. 



 SVENSKA    
 AIKIDOFÖRBUNDET 
 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012–11   Sida 3 av 4 

13. Aikidobilder 

Per-Åke rapporterade att webbsidan Aikidobilder på vår webbplats förnyats och 
uppdaterats med att antal bilder av fotografen Magnus Hartman. Bilderna kan laddas 
ner i högupplöst format och dessa bilder ska kunna disponeras fritt i publikationer om 
man i samband med detta uppger fotografens namn. 

Styrelsen konstaterade att av de bilder vi hittills fått var inslaget av kvinnliga aikidokas 
inte tydligt och styrelsen kommer därför att be Magnus Hartman att skyndsamt 
komplettera med sådana bilder. Även åldersgruppen 13-20 år är underrepresenterad 
och styrelsen ser även gärna fler bilder på dessa. 

Förbundsstyrelsen hade ingen invändning mot det arvode som Magnus Hartman 
utlovats för denna insats. 

14. IAF - International Aikido Federation 

Moa och Leif S rapporterade från kongressen med IAF – International Aikido 
Federation, som avhållits i Japan. Noterades att detta bör få en text till den 
kommande verksamhetsberättelsen.  

Förbundsstyrelsen önskade en intern erfarenhetsskrift som kan överlämnas till 
delegaterna vid nästa kongress. Moa fick i uppdrag att göra ett förslag till en sådan. 

15. Stämma 2013 

Webbsidan Stämma 2013 är nu publicerad på webbplatsen och kommer att 
kompletteras med länkar till stämmodokument i takt med att de blir klara.  

Framöver ska göras en blänkare om stämman på nyhetsplats och även ett e-
postutskick till klubbarna om stämma, motionsskrivande och nominering till 
förbundsstyrelse.  

Sedan tidigare finns stämman med i webbplatsens kalendarium. 

16. Webbplatsen 

Per-Åke presenterade en ”enbladare” om webbplatsen inför det kommande året. 

Diskuterades i samband med detta om huvudmannaskapet av domänen aikikai.se 
som idag ligger på Svenska Budo & Kampsortsförbundet. Per-Åke tar upp frågan 
med sikte på att undvika att Svenska Aikidoförbundet får betala en extra kostnad för 
ett webbhotell som i praktiken ej längre används sedan graderingskommitténs sidor 
numera ligger på Svenska Aikidoförbundets webbplats. 

17. Profilprodukter print-on-demand 

Mikael och Per-Åke har haft i uppdrag att undersöka hur vi bäst löser frågan med 
profilprodukter print-on-demand. Per-Åke presenterade en utredning med 
konklusionen att bästa leverantör är Spreadshirt, vars tjänster i grundutförande är 
kostnadsfritt. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att anlita Spreadshirt som leverantör och komplettera med den högre tjänsten, som 
kostar 10 EUR i månaden, för att få en webbshop som helt står i förbundets namn. 
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18. Försäkring 

Mikael tog upp frågan om försäkringsskydd för flyktingar och utländska gäster som 
inte omfattas av det svenska allmänna försäkringssystemet. Mikael undersöker och 
återkommer med en rapport. 

19. Skrivelser 

Ett antal skrivelser, med innehåll som mest var för kännedom, genomgicks. 

20. Kommande sammanträdesdatum 

Noterades att nästa sammanträde är i Stockholm på hotell Oden lördag 8 december 
kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 december kl. 19.00. 

På detta sammanträde ska diskuteras ytterligare datum för sammanträden fram till 
stämman. 

21. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Per-Åke Wilhelmsson Leif Sunje 

 


