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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–8 

 

Tid och plats: Söndag 28 juli 2013 kl. 10.00–11.20, videosammanträde 

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

Frånvarande: Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Moa Lindell till justerare. 

3. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Ekonomisk rapport 

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

5. Registerutdrag för idrottsledare 

Förbundsstyrelsen uppmärksammade att regeringen nyligen kommit med ett 
lagförslag som, om det går igenom, skulle påverka idrottsklubbars möjligheter att 
genomföra bakgrundskontroll av idrottsledare för barn och ungdom. Efter diskussion 
konstaterade förbundsstyrelsen att det finns anledning att bevaka detta ärende under 
hösten. 

6. Krishantering 

Förbundsstyrelsen noterade att Moa har reviderat förbundets krisplansmall och att 
den uppdaterade versionen finns tillgänglig på webbplatsen. 
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7. Internationellt utvecklingsarbete 

Från SB&K hade inkommit en inbjudan att söka bidrag för internationellt 
utvecklingsarbete för 2014. Leif fick i uppdrag att svara. 

8. Ungdomsläger 

Genomgicks den senaste lägesrapporten från projektgruppen för ungdomslägret. 
Konstaterades att enligt budgeten krävs totalt 60 betalande (50 tränande samt 10 
ledare) för att lägret ska gå ihop ekonomiskt. Moa fick i uppdrag att bjuda in 
projektledaren Hampus Hultman till nästa sammanträde. 

9. Utbildning 

Kansliet hade begärt – och sedermera fått – redovisning av 2012 års kurser inom 
Aikidoförbundet inför den årliga rapporten till RF av genomförda utbildningar. 

Kansliet hade också föreslagit att Aikidoförbundet ska använda IdrottOnline för 
kursanmälningar. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att lägga in anmälan för kommande utbildningar i IdrottOnline. 

10. Skrivelser och rapporter 

Per-Ola rapporterade att filmerna från uppvisningen på jubileumslägret är färdig-
redigerade och finns upplagda i en kortare och en längre version på förbundets 
YouTube-kanal.  

Moa rapporterade att Sverigelägerarrangörerna blivit ombedda att lämna en 
lägesrapport men inte inkommit med någon sådan. En ny påstötning görs inför nästa 
sammanträde. 

Genomgicks ytterligare några inkomna skrivelser och rapporter. 

11. Kommande sammanträdesdatum 

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. 
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Sekreterare Justeras 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ulrika Öberg Moa Lindell 


