SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–10
Tid och plats:

Lördag 12 september 2015 kl. 09.00–16.00, Svenska Budo- &
Kamsportförbundets kansli, Stockholm

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Magnus Burman, ledamot
Tomas Fransson, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Adjungerad:

Anna Spangfort (t.o.m. punkt 4)

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Justerare
Förbundsstyrelsen utsåg Åsa till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

55-årsjubileum
Förbundsstyrelsen beslutade
att adjungera Anna Spangfort till förbundsstyrelsens sammanträden i egenskap av
projektledare för 55-årsjubileet.
Anna presenterade en uppdatering från projektgruppens inledande arbete och ett
antal praktiska frågor runt förutsättningarna för arrangemanget diskuterades.
Eriksdalshallen är bokad för helgen 5–6 november.

5.

MY2016
Diskuterades deltagande vid ungdomsmässan MY2016 som går av stapeln 3–5
januari 2016. Samma upplägg som 2015 års mässa diskuterades, dvs förbundets
deltagande kommer att ske genom ett samarbete mellan ett antal Stockholmsklubbar.
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SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen beslutade
att uppdra till Järfälla Aikidoklubb att anmäla Svenska Aikidoförbundet som aktör på
MY2016.
6.

Sverigeläger 2016
Ulrika presenterade en statusrapport från arrangörsklubben. Arrangörens utkast till
instruktörslista och budget diskuterades. Ulrika återkopplar förbundsstyrelsens
kommentarer till Skellefteå.

7.

Ekonomisk rapport
Barbro föredrag en ekonomisk rapport för året till och med juli. Konstaterades
återigen att många kostnader ännu inte redovisats. Barbro rapporterade att
övergången till RF ekonomi nu är helt på plats och att samarbetet med
kontaktpersonen på RF fungerar mycket bra.

8.

Aikidons dag
Åsa rapporterade från aikidons dag 29 augusti. Diskuterades erfarenheter och planer
för framtida firanden. En viktig lärdom är att det är viktigt att datumet blir känt i god tid
för att klubbarna kan planera sina resurser och aktiviteter.
Förbundsstyrelsen beslutade
att Aikidons dag ska firas sista helgen i augusti, samt
att fastställa Aikidons dag 2016 till lördagen 27 augusti.
Per Erik fick i uppdrag att skriva ett underlag, innehållandes grundtankar och
inspiration för klubbar, för firandet.

9.

Finsk aikido firar 45-årsjubileum
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Leif Sunje att representera Svenska Aikidoförbundet vid finsk aikidos 45årsjubileum den 25–27 september.

10.

Aikido Sundsvall Meiseikai IF
En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.
Förbundsstyrelsen beslutade
att tillstyrka ansökan från Aikido Sundsvall Meiseikai IF, ny förening.

11.

Ungdomsläger
Åsa föredrog en statusrapport av det kommande ungdomslägret. Diskuterades
möjligheter för förbundet att ytterligare bidra till ett lyckat läger.
Förbundsstyrelsen beslutade
att förbundet ska bekosta de två bussar som går från Göteborg respektive
Stockholm, i tillägg till de resekostnadsersättningar som redan budgeterats, som en
särskild åtgärd för att öka tillgängligheten och möjliggöra ett välbesökt läger.
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12.

Att-göra-listan
Förbundsstyrelsen gick igenom och uppdaterade att-göra-listan.

13.

Mångfald
Alexis presenterade ett utkast till underlag för kommande arbete med
mångfaldsfrågan. Målsättningen är att ta fram en metodbok, med tips på hur klubbar
kan arbeta rent praktiskt, klar i utkastform till nästa förbundsstämma.

14.

Jämställdhet
Per Erik presenterade en uppdaterad planering för höstens aktiviteter inom
jämställdhetsområdet och utkast till uppdaterad text på webbplatsen.

15.

Skrivelser och rapporter
Diskuterades erfarenheter från förbundets deltagande på Almedalsveckan.
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

16.

Nästa sammanträde
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.

17.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Åsa Bergström
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