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Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–13
Tid och plats:

Söndag 19 oktober 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 Jimmy till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomisk rapport
Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med september. Noterades att
årets utgifter hittills ligger under budgeterade nivåer.

5.

Utbildning
Diskuterades kommande kurser inom SB&K, SISU samt aikidoförbundet.

6.

55-årsjubileum 2016
Leif rapporterade att det nu är klart att Waka-sensei kommer till Sverige 5-6
november 2016.

7.

Ungdomsläger 2014
Åsa rapporterade från förberedelserna för höstens ungdomsläger.
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8.

Uppvisning på ungdomsläger 2014
Åsa presenterade projektgruppens förslag kring uppvisningen som ska ingå i
ungdomslägret. Årets uppvisning kommer att hållas av deltagare på lägret.

9.

Karlstads Budokai IF
En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka ansökan från Karlstads Budokai IF, ny aikidoverksamhet.

10.

Anslag från SB&K
Per-Ola och Per Erik presenterade för diskussion ett utkast till ansökan om medel till
nationella uppvisningstruppen från SB&Ks elitsatsning. Förbundsstyrelsen beslutade
fortsätta behandlingen av ansökan vid nästa sammanträde.

11.

SM-veckan i Örebro
Under vecka 5 2015 är Örebro värdstad för SM-veckan vinter. I dagarna
sammanträder arrangörerna med SVT. Jonathan Broberg har erbjudit sig att företräda
aikidon vid dessa förhandlingar.
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge Jonathan Broberg mandat att representera och föra förbundets talan i frågor
om SM-veckan och vara aikidons media- och presskontakt för SM-veckan i Örebro
2015, samt
att utse Stefan Jansson till coach för att ta ut och träna en nationell uppvisningstrupp för detta evenemang.

12.

IdrottOnline
Åsa rapporterade att IdrottOnlines anmälningssystem till utbildningar inte alltid
fungerar vilket medför mycket manuellt merarbete. Konstaterades att det finns
anledning att använda alternativa metoder för anmälan till förbundets egna kurser
framöver.

13.

Skrivelser och rapporter
Per-Ola rapporterade att videon från årets Svensk Aikidouppvisning nu finns
publicerad på förbundets YouTube-kanal.
Noterades att IAFs kongress 2016 kommer att äga rum 26/9-3/10 i Takasaki City,
Gunma prefektur, Japan.
Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter lades till handlingarna.

14.

Kommande sammanträdesdatum
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.
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Sammanträde i Stockholm lördag 17 januari 2015 kl. 09.00–16.00 med förmöte
fredag 16 januari kl. 19.00.
15.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

………………………………….
Ulrika Öberg

………………………………….
Jimmy Svensson
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