SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–6
Tid och plats:

Lördag 9 maj 2015 kl. 09.00–16.00, Svenska Budo & Kampsportsförbundets
kansli, Stockholm

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör (fr.o.m. punkt 6)
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Magnus Burman, ledamot (t.o.m. punkt 9)
Tomas Fransson, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Justerare
Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Bulgarian Aikido Federation 25 år
Noterades att information och inbjudan hade inkommit från Bulgariens aikidoförbund
som firar sitt 25-årsjubileum med ett läger i oktober.

5.

Förfrågan angående bistånd
Mikoto Nacka Aikidoklubb hade inkommit med en förfrågan om ekonomiskt assistans
till ett aikidoprojekt i Makedonien. Förbundsstyrelsen konstaterade att trots att
projektet i sig var lovvärt så faller inte denna typ av biståndsverksamhet inom
förbundets ramar. Förfrågan besvarades därför nekande.

6.

Nationella uppvisningstruppen
Förbundsstyrelsen vill framföra sitt tack till Jakob Blomquist, som nyligen avslutat sitt
uppdrag som manager för nationella uppvisningstruppen, för hans långvariga och
goda insats.
Diskuterades arbetsfördelning kring nationella uppvisningstruppen. Konstaterades att
förbundsstyrelsen behöver utse en ledamot med särskilt ansvar för att koordinera
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administration och logistik kring uppvisningstruppen. Dessutom behöver
förbundsstyrelsen utse en ansvarig för att leda truppens utveckling och träning.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Ulrika Öberg till ansvarig för uppvisningstruppen, samt
att utse Stefan Jansson till ledare för uppvisningstruppen.
Leif rapporterade från det uttagningstillfälle som hölls i Stockholm i april. Inför tillfället
hade även två videoansökningar inkommit. Diskuterades ytterligare uttagningstillfällen
i t.ex. Malmö och Göteborg i tillägg till möjligheten att ansöka via video.
7.

PR
Konstaterades att förbundsstyrelsen behöver en kontaktperson och ansvarig för PRfrågor.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Tomas Fransson till PR-ansvarig.

8.

Idrottens dag i Hagaparken 6/9
Barbro rapporterade om Idrottens dag i Haga parken, Stockholm, där bl.a.
Riksidrottsförbundet är arrangörer. Det är en dag där barn och ungdomar ges
möjlighet att prova på en mängd idrotter. Förbundsstyrelsen ansåg att detta kan vara
ett bra tillfälle att framhålla aikido genom att delta. Barbro fick i uppdrag att anmäla
förbundets deltagande och Ulrika fick i uppdrag att kontakta Stockholmsklubbarna om
att hålla i förbundets arrangemang med liknande upplägg som för We Are Sthlm.

9.

Revidering av graderingsregler
Förelåg av graderingskommittén reviderade graderingsregler för Aikikai.
Graderingskommittén har under året fortsatt arbetet med att revidera reglerna för att
skapa tydlighet. De aktuella revisionerna berör bl.a. graderingsjury, fukushidoin och
shidoins ansvar med ett antal förtydliganden, samt ett antal redaktionella ändringar.
Under diskussionen av graderingskommitténs förslag noterade förbundsstyrelsen att
graderingskommittén under året kommer att fortsätta revideringen med ytterligare
förtydliganden. Leif fick i uppdrag att ta med förbundsstyrelsens kommentarer till
graderingskommittén. Konstaterades att vissa frågor även lämpar sig för diskussion
under fukushidoin- och shidoinutbildningen, vilket Åsa fick i uppdrag att förmedla till
kursledarna.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa ”Graderingsregler för Aikikai” enligt bilaga 1.

10.

Uppvaktning
Diskuterades uppvaktning med anledning av kommande bemärkelsedag. Åsa fick i
uppdrag att på förbundets vägnar uppvakta Lars-Göran Andersson under firandet av
hans 70-årsdag och 50-årsjubileum som aikidoka.

11.

Ekonomisk rapport
Barbro rapporterade att det ännu inte finns några rapporter med ingående balanser
eftersom de fortfarande inte har rapporterats in till RF ekonomi.
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12.

Almedalen
Barbro rapporterade från förberedelserna kring förbundets deltagande på
Almedalsveckan och förbundsstyrelsen diskuterade diverse logistikfrågor. Nationella
uppvisningstruppen kommer att närvara med 4–6 personer och Visbys Kenshin Kai
Aikido bidrar med ytterligare deltagare och praktisk assistans på plats.

13.

Aikidons dag
Åsa föredrog ett reviderat underlag för skapandet av aikidons dag som därefter
diskuterades.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa datum för aikidons dag 2015 till lördag 29 augusti.
Åsa och Per Erik fick i uppdrag att kontakta medlemsklubbar i syfte att inspirera till
lokala aktiviteter. Tomas fick i uppdrag att ta fram en plan och idé för lite större
centralt arrangerade aktiviteter.

14.

Ungdomsläger 2015
Åsa rapporterade från förberedelserna inför årets nationella ungdomsläger.
Arrangörerna kommer att använda förbundets webbplats för anmälan och
information. Årets läger kommer att rikta sig till ungdomar i åldern 8–20 år för att
brygga spannet mellan barn och vuxen.
Åsa presenterade även ett reviderat utkast till ungdomslägerpolicy. Förbundsstyrelsen diskuterade detta och gjorde ett antal justeringar som Åsa fick i uppdrag att
implementera. Med dessa ändringar kommer policyn att användas som internt
arbetsdokument intill dess att policyn kan fastställas i redigerat skick.

15.

55-årsjubileet
Diskuterades möjliga projektledare för genomförande av 55-årsjubileet. Leif fick i
uppdrag att kontakta föreslagna personer.

16.

Mångfald
Diskuterades planering av arbete med mångfaldhetsfrågor. Alexis fick i uppgift att
leda en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram idéer och planera aktiviteter.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Alexis Riise-Birger till mångfaldhetsansvarig.

17.

Medlemsminskning
Diskuterades utredning om medlemsminskningen och möjliga aktiviteter. Åsa fick i
uppdrag att ta fram en arbetsgrupp och en struktur för utredningen.

18.

Sverigeläger
Ulrika vidarebefordrade en kort statusuppdatering från arrangörerna av 2016 års
Sverigeläger.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Ulrika Öberg till styrelsens kontaktperson för Sverigeläger 2016.
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19.

Utbildning
Åsa rapporterade att planeringen inför nästa utbildningstillfälle fortskrider. Åsa
kommer att uppdatera kursplanen inför kommande tillfälle.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa datum för nästa fukushidoin- och shidoinutbildning till 10–11 oktober
2015.
Åsa, Tomas och Urban Aldenklint utgör den arbetsgrupp som ska ta fram den
planerade utbildningsfilmen om barnanpassning av tekniker.

20.

Skrivelser och rapporter
Noterades att SportAccord World Combat Games 2017 kommer att äga rum i Peru.
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

21.

Nästa sammanträde
Videosammanträde söndag 7 juni kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde söndag 5 juli kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde söndag 9 augusti kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Stockholm lördag 12 september kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag
11 september kl. 19.00.

22.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Per Erik Stendahl
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