SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–7
Tid och plats:

Söndag 16 juni 2013 kl. 10.00–11.30, videosammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Barbro Hälinen, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Patrik Unné, ledamot

Frånvarande:

Jennie Hedrén Hasselros, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Ekonomisk rapport
Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med april 2013.

4.

Barnrättsfrågor
Till förbundsstyrelsen hade inkommit en skrivelse från Budo & Kampsportförbundets
styrelse som på sitt senaste styrelsemöte diskuterat hur man på förbundsnivå ska
jobba för att lyfta barnrättsfrågor. Ulrika fick i uppdrag att svara på de frågor som
ställts.

5.

Barninstruktörsläger
Vanadis Aikidoklubb kommer att hålla ett barninstruktörsläger 29–30 juli. Moa har
försökt kontakta klubben för att få ytterligare information om lägret som vi kan lägga
ut på förbundets webbplats eller Facebook-sida eftersom lägret passar in under
ungdomsåret.

6.

Krishantering
Moa rapporterade att hon gått igenom Svenska Scoutrådets dokument om krisplaner
och kommer att uppdatera förbundets krisplansmall med kompletterande information.
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7.

Jämställdhet
Patrik rapporterade att inbjudan till att bli pilotklubb för 4R-metoden har skickats ut
men att ingen klubb ännu tackat ja. En påminnelse kommer att skickas ut senare
under sommaren.

8.

Webbplatsen
Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag på reviderad 100-ordstext om aikido för
publicering på webbplatsen.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa 100-ordstexten enligt förslag.

9.

Skrivelser och rapporter
Genomgicks ytterligare några inkomna skrivelser och rapporter.

10.

Att-göra-listan
Styrelsen gick igenom att-göra-listan.

11.

Kommande sammanträdesdatum
Videosammanträde söndag 28 juli kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Göteborg lördag 24 augusti kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 23
augusti kl. 19.00.
Videosammanträde söndag 22 september kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde söndag 20 oktober kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Stockholm lördag 16 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag
15 november kl. 19.00.
Videosammanträde söndag 15 december kl. 10.00–12.00.

12.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Leif Sunje
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