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Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–8
Tid och plats:

Söndag 18 maj 2014 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Max Korkkinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Barbro Hälinen, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot
Jimmy Svensson, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Justerare
Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomisk rapport
Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med april. Max påpekade att
underlaget från kansliet inte verkar helt pålitligt. Noterades att möjligheten till
reseersättning till förbundsstämman utnyttjats i liten utsträckning.

5.

Ungdomsläger 2014
Åsa rapporterade från förberedelserna av årets ungdomsläger och ett antal frågor
från projektgruppen togs upp för diskussion. På förslag från projektgruppen uppdrogs
densamma att öppna ett instagramkonto för Svenska Aikidoförbundet, lämpligen
@svenskaikido. Projektgruppen kommer att skapa och använda en särskild hashtag
för ungdomslägret.

6.

Fanutdelning på nationaldagen
Med anledning av att Stockholm Aikikai firar 50 år i år kommer klubben att tilldelas en
fana i samband med nationaldagen. Fanan kommer att delas ut av H.M. Konungen i
under nationaldagsfirandet på Skansen. Jimmy fick i uppdrag att skriva en kortare
text för publicering på förbundets webbplats.
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7.

Utbildning
Åsa rapporterade att hon förbereder utskick av information och anmälning för höstens
fukushidoin- och shidoin-utbildning.

8.

Svenska aikidouppvisningen 2014
Förbundsstyrelsen beslutade
att till uppvisningstrupp för svenska aikidouppvisningen 2014 utse Lennart Berger,
Erik Carlsson, Emil Frank, Sten Frödin, Eva Hedman, Jonas Högberg, Stefan
Jansson, Güngör Kalfa, Robin Karlsson, Lisa Larsson, Mikaela Rydelius, Michael
Sederlin, Jimmy Svensson samt Robin Westin.
Per-Ola utsågs till ansvarig för film och foto av uppvisningen.

9.

Förbundsshomen
Diskuterades ett förslag om att ta fram förbundsshomen. Förbundsstyrelsen gav
Barbro i uppdrag att utreda kostnader och logistik kring att införskaffa, förvara och
tillgängliggöra shomen i form av roll-up.

10.

We Are Sthlm
Diskuterades ett inkommet förslag angående deltagande vid ungdomsfestivalen We
Are Sthlm. Ett antal klubbar i Stockholmstrakten hade meddelat intresse av att delta i
arrangemanget. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till att Svenska Aikidoförbundet
står som arrangör av aktiviteterna.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Järfälla aikidoklubb till koordinator för Svenska Aikidoförbundets deltagande
vid We Are Sthlm 2014.

11.

Ny medlem
En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka ansökan från Broddetorps gymnastik- och idrottsförening, ny förening.

12.

Slovak Aikido Association 20 år
Information och inbjudan hade inkommit från Slovakiens aikidoförbund som firar sitt
20-årsjubileum med ett läger i oktober.

13.

IAF Directing Committee
En förfrågan hade inkommit från IAF rörande eventuella ärenden att lägga till
agendan för Directing Committees sammanträde i september.

14.

Musikstycke
Per-Ola presenterade ett underlag för framtagande av musikstycke för användning av
förbundet t.ex. som ljudspår på videofilmer. Underlaget diskuterades och lades till
handlingarna.
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15.

Skrivelser och rapporter
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

16.

Kommande sammanträdesdatum
Sammanträde i Stockholm lördag 14 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 13 juni
kl. 19.00.

17.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Barbro Hälinen
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