SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–12
Tid och plats:

Onsdag 17 september 2014 kl. 22.00–23.00, 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 Per-Ola till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomisk rapport
Max kunde inte lämna en uppdaterad ekonomisk rapport då augusti månad ännu inte
var inmatad i systemet på kansliet.

5.

Barnutbildning
Åsa rapporterade att SB&K kommer att hålla en barninstruktörsutbildning 24-25
januari 2015. I anslutning till denna avsätts extra tid för specifika aikidofrågor där.
Urban Aldenklint kommer att gå igenom det anpassade graderingssystemet för barn.

6.

Reviderade graderingsregler
Åsa och Per-Ola föredrog ett alternativt förslag till revidering av graderingsreglernas
kapitel 3.2 punkt 2.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillställa graderingskommittén det alternativa förslaget till formulering av kapitel
3.2 punkt 2.
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7.

Almedalen 2015
Barbro rapporterade att hon meddelat kansliet att vi vill delta med uppvisning under
Almedalsveckan 2015. Barbro föredrog även ett underlag till verksamhetsplanen för
denna aktivitet.

8.

Wagono Michi Aikidoklubb
En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka ansökan från Wagono Michi Aikidoklubb, ny förening.

9.

Takemusu Aikido Göteborg
En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka ansökan från Takemusu Aikido Göteborg, ny förening.

10.

Nya rutiner för föreningsansökan
Noterades att medlemsansökan för nya föreningar nu ska ske via IdrottOnline.
Eftersom detta formulär inte ställer frågan om idrottsansvariges meriter diskuterades
alternativa rutiner för att efterfråga ansvarig instruktörs kompetens.

11.

Skrivelser och rapporter
Konstaterades att datum för nästa års stämma är fastställt till 28 mars.
Noterades att aikidofoldern nu är publicerad och tillgänglig på förbundets webbplats.
Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter lades till handlingarna.

12.

Kommande sammanträdesdatum
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

………………………………….
Per-Ola Olsson
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