SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–10
Tid och plats:

Söndag 3 augusti 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 juni. Konstaterades att en del
poster i underlaget från kansliet verkar inkorrekta i dagsläget.

5.

Användande av personnummer
Noterades att Datainspektionen förelagt RF att sluta samla in personnummer för
kontroll av LOK-stöd. RF kommer att överklaga beslutet med begäran om ändring.
Tillsvidare kommer RF inte att göra några förändringar i gällande LOK-stödsregler.

6.

Ungdomsläger 2014
Åsa rapporterade från förberedelserna av årets ungdomsläger och tog upp ett antal
frågor från projektgruppen.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa avgiften för ungdomslägret till 450 kr/person vilket inkluderar en t-shirt.
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7.

Internationella stimulansbidraget
Från SB&K hade inkommit en inbjudan att söka bidrag för internationellt utvecklingsarbete under 2015. Leif fick i uppdrag att svara.

8.

Almedalen 2015
Barbro fick i uppdrag att preliminärt anmäla förbundets intresse av att delta med
aktivitet under Almedalsveckan 2015.

9.

Förbundsshomen
Barbro presenterade beslutsunderlag för inköp av förbundsshomen i form av roll-ups.
Förbundsstyrelsen beslutade
att köpa in tre stycken roll-ups inklusive transportväskor till en kostnad av ca 6 000
kr.

10.

Projektbidrag
Lunds aikidoklubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag för ett läger som
arrangeras 15–17 augusti 2014. Efter ingående diskussion konstaterades att projektet
inte uppfyller villkoren för att beviljas bidrag.
Förbundsstyrelsen beslutade
att avslå ansökan.

11.

Skrivelser och rapporter
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

12.

Kommande sammanträdesdatum
Videosammanträde tisdag 26 augusti kl. 22.00–23.00.
Videosammanträde onsdag 17 september kl. 22.00–23.00.
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.

13.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Sekreterare

Justeras

………………………………….
Ulrika Öberg

………………………………….
Barbro Hälinen
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