SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–11
Tid och plats:

Söndag 18 oktober 2015 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande:

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

Adjungerad:

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

Frånvarande:

Åsa Bergström, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Justerare
Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

55-årsjubileum
Anna rapporterade från projektgruppens arbete och presenterade ett första utkast till
budget. Ett antal praktiska frågor diskuterades.

5.

Ekonomisk rapport
Barbro föredrog en ekonomisk rapport för året till och med augusti. Konstaterades att
det allmänna läget är gott. Vi kommer att få en ny kontaktperson på RF ekonomi.

6.

STIM
Magnus föredrog det underlag han sammanställt angående hur musik, STIM och
idrottevenemang. I de fall arrangerade klubb, t.ex. i samband med uppvisningar,
avser spela musik kan materialet ge vägledning till hur det ska hanteras och hur det i
förekommande fall kan behövas en licensanmälan till STIM.
Underlaget kommer att göras tillgängligt på webbplatsen under verktyg.
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7.

Utbildning
Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade Åsas rapport från den nyligen
genomförda fukushidoin- och shidoinutbildning. Rapporten lades därefter till
handlingarna.

8.

Ungdomsläger
Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade den rapport från årets ungdomsläger
som Åsa hade förberett. Lägret var överlag mycket lyckat, med 140 deltagande
ungdomar. Diskuterades alternativ till framtida ungdomsläger.

9.

Mångfald
Alexis redogjorde för sina förberedelser för en enkätundersökning om
mångfaldsfrågor.

10.

Jämställdhet
Per Erik rapporterade att KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb kommer att genomföra
en 4R-utbildning under hösten.

11.

Medlemsminskning
Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade den rapport om utredning av
medlemsminskning som Åsa hade förberett. Frågan ajournerades därefter till
kommande sammanträde.

12.

Sverigeläger 2016
Ulrika presenterade en statusrapport från Sverigelägerarrangören. Arrangörsklubben
hade även inkommit med en uppdaterad instruktörslista.
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa instruktörslistan.

13.

Skrivelser och rapporter
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

14.

Nästa sammanträde
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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15.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Per Erik Stendahl
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