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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–9 

 

Tid och plats: Söndag 9 augusti 2015 kl. 10.00–12.00, videosammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot 
Magnus Burman, ledamot  
Tomas Fransson, ledamot 
Per Erik Stendahl, ledamot 

Frånvarande: Barbro Hälinen, kassör 
Alexis Riise-Birger, ledamot 

 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen utsåg Tomas till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomiska rapporter för året till och med juni gicks igenom. Konstaterades att 
många kostnader ännu inte kommit in men att förbundets ekonomi är stabil. 

5. Nationella uppvisningstruppen 

I april hölls det ett uttagningstillfälle för nationella uppvisningstruppen. Förutom det 
fysiska tillfället i Stockholm fanns möjlighet att ansöka genom att skicka in video. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att utse Michael Sederlin, Sten Frödin, Daniella Amanou Wiener, Lisa Larsson, 
Rickard Edman och Magnus Boåsen att ingå i nationella uppvisningstruppen. 

6. Aikidons dag 

Åsa rapporterade från förberedelserna för aikidons dag 29 augusti. Facebook-sidan 
för evenemanget kommer att fungera sammanhållande för informationsspridning om 
och inspiration för aktiviteter.  
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7. Ungdomsläger 

Åsa presenterade en uppdatering av förberedelserna för årets ungdomsläger. 
Förbundsstyrelsen gick även igenom arrangörens budget för evenemanget. Budget 
och prognos för årets läger visar ett minusresultat. Även resebidragen ser ut att 
komma överskrida budgeterade medel. Med tanke på att ungdomslägret är något 
som förbundet vill prioritera ansåg förbundsstyrelsen att detta är helt i sin ordning. 

8. Föreläsare 

Emil Städje, som är barninstruktör och föreläser om sin erfarenhet om hur aikido har 
hjälpt honom hantera mobbning, hade inkommit med en intresseförfrågan om att 
samarbeta med förbundet i någon form. Åsa fick i uppdrag att göra vidare 
efterforskningar. 

9. Jämställdhet 

Per Erik presenterade en uppdaterad planering för höstens aktiviteter inom 
jämställdhetsområdet. 

10. 55-årsjubileum 

Anna Spangfort hade som projektledare för 55-årsjubiléet skickat in en statusrapport 
från projektet som förbundsstyrelsen gick igenom. Konstaterades att det finns behov 
av att diskutera förutsättningarna lite mer i detalj. Anna kommer därför att bjudas in till 
nästa styrelsesammanträde. 

11. Skrivelser och rapporter 

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter. 

12. Nästa sammanträde 

Sammanträde i Stockholm lördag 12 september kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 
11 september kl. 19.00. 

Videosammanträde söndag 18 oktober kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 14 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 
13 november kl. 19.00. 

Videosammanträde söndag 20 december kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 23 januari 2016 kl. 09.00–16.00 med förmöte 
fredag 22 januari 2016 kl. 19.00. 
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13. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ulrika Öberg   Tomas Fransson 


