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Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–9
Tid och plats:

Lördag 14 juni 2014 kl. 09.00–16.00, KnowIt, Stockholm

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 Per Erik till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomisk rapport
Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med maj. Konstaterades att
underlaget från kansliet innehåller vissa brister och att resultatet därmed är
missvisande.

5.

Projektbidrag
Takenoko Budoklubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form av
garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger 6–7 september 2014.
Förbundsstyrelsen beslutade
att bevilja garanti för förlusttäckning med 50 %, dock max 2 000 kr.

6.

Läger med Kuribayashi i Norge
Oslo Aikidoklubb hade kontaktat förbundet med en önskan om hjälp att sprida
information inom Sverige om det läger som de arrangerar 31 oktober till 2 november
med Kuribayashi-sensei från Hombu Dojo. Konstaterades att kalendariet på
förbundets webbplats är avsett för svenska arrangemang. Leif fick i uppdrag att
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besvara förfrågan och samtidigt erbjuda förbundets hjälp med att sprida inbjudan på
annat vis.
7.

We Are Sthlm 2014
Jimmy presenterade planerat upplägg för aktiviteterna under We Are Sthlm 12–16
augusti i Kungsträdgården. Förbundsstyrelsen diskuterade budgeten och ställde sig i
allt väsentligt positiv till projektplanen.

8.

MY Sports 2015
Till förbundet hade inkommit information om och inbjudan att ställa ut under
ungdomsmässan MY Sports som arrangeras 3-6 januari 2015 på Stockholmsmässan.
Jimmy fick i uppdrag att undersöka möjligheten att delta tillsammans med SB&K eller
Stockholmsdistriktet och ta fram ett beslutsunderlag.

9.

Anslag från SB&K
Diskuterade möjligheten till att äska anslag från SB&K för finansiering av nationella
uppvisningstruppen. Per-Ola fortsätter arbeta med underlaget och Per Erik fick i
uppdrag att stötta Per-Ola.

10.

Sverigeläger 2014
Diskuterades återkoppling från årets Sverigeläger. Åsa fick i uppdrag att koordinera
med arrangörsgruppen kring slutrapport av ekonomi och dokumentation av
erfarenheter.

11.

IAF Directing Committee
En förfrågan hade inkommit från IAF rörande eventuella ärenden att lägga till
agendan för Directing Committees sammanträde i september. Konstaterades att
förbundet inte har några frågor till dagordningen.

12.

Föreningsforum
Noterades att SB&K arrangerar Föreningsforum på tre orter under oktober.

13.

Skrivelser och rapporter
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

14.

Avstämning av verksamhetsplanen
Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade statusen på aktiviteterna i årets
verksamhetsplan.

15.

Kommande sammanträdesdatum
Videosammanträde söndag 3 augusti kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde tisdag 26 augusti kl. 22.00–23.00.
Videosammanträde onsdag 17 september kl. 22.00–23.00.
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Videosammanträde söndag 19 oktober kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Stockholm lördag 15 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag
14 november kl. 19.00.
Videosammanträde söndag 14 december kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Stockholm lördag 17 januari 2015 kl. 09.00–16.00 med förmöte
fredag 16 januari kl. 19.00.
16.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Per Erik Stendahl
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