SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–12
Tid och plats:

Lördag 14 november 2015 kl. 09.00–16.00, Clarion Hotel Stockholm

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Åsa Bergström, ledamot
Magnus Burman, ledamot (t.o.m. punkt 7)
Tomas Fransson, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Adjungerad:

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

Frånvarande:

Alexis Riise-Birger, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Justerare
Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

55-årsjubileum
Anna presenterade en uppdatering av projektgruppens arbete med planeringen av
55-årjubileet. Ett antal praktiska frågor kring träning, uppvisning, fest och
kringarrangemang diskuterades.

5.

Ekonomisk rapport
Barbro föredrog en ekonomisk rapport för året till och med september.

6.

Informationsspridning
Förbundsstyrelsen har identifierat att det finns ett behov att ännu bättre förmedla
värdefull information till förbundets medlemsföreningar. I syfte att ta ett väsentligt steg
i den riktningen ska en arbetsgrupp prioritera informationsbehov och paketera den för
vidare publicering.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse en arbetsgrupp bestående av Tomas, Per Erik och Magnus att i samverkan
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med förbundets webbansvarige jobba med och prioritera informationsbehov och
paketera den för vidare publicering, samt
att utse Tomas som sammanhållande informationsansvarig för denna arbetsgrupp.
7.

Aikido i skolor
Peter Spangfort hade inkommit med en propå om att undersöka möjligheten att jobba
för att införa aikidoträning i skolor, som t.ex. tillvalsämne på gymnasienivå. I Norge
finns det en folkhögskola som har aikido som ämne och som Peter vid flera tillfällen
besökt. I syfte att vidare undersöka detta koncept önskade Peter inbjuda representant
från förbundsstyrelsen att delta vid nästa besök på Hadeland folkhögskola.
Förbundsstyrelsen uttryckte sitt intresse för att undersöka denna fråga. Tyvärr hade
ingen ledamot möjlighet att följa med på den planerade resan till Norge, men
förbundsstyrelsen ville erbjuda Peter milersättning för resan och framförde önskemål
om en uppföljning av vad som framkommit.

8.

Medlemsminskning
Åsa presenterade sina tankar kring arbete med frågan om medlemsminskning.
Diskuterades handlingsplan för vägen framåt.
Åsa fick i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp bestående av Barbro samt
resurspersoner utanför förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen uppdrogs att till nästa
sammanträde ta fram en projektplan.

9.

Nationellt ungdomsläger
Förbundsstyrelsen tog del av arrangörsklubbens rapport från årets nationella
ungdomsläger. Konstaterades att det ekonomiska resultatet slutade med ett mindre
underskott.
Förbundsstyrelsen framförde sitt stora tack till Aikido Sundsvall Meiseikai för
värdskapet, alla klubbledare som bidrog till lägrets genomförande och Åsa som
sammanhållande kraft.
Förbundsstyrelsen beslutade
att ersättning till arrangörsklubb av nationella ungdomslägret ska utgå med 2 000 kr
per dag, dvs 6 000 kr till Aikido Sundsvall Meiseikai för 2015 års läger.
Förslag till Ungdomslägerpolicy gicks igenom och ett antal ändringar gjordes.
Förbundsstyrelsen beslutade
att anta Ungdomslägerpolicy.

10.

Kommunikationsplattform
Leif höll en kort introduktion om vad en kommunikationsplattform innebär.

11.

Grafisk profil
Diskuterades kring behovet av att uppdatera förbundets grafiska profil. Framfördes
önskemål om att även inkludera film i en reviderad profil. Leif fick i uppdrag att be
Andrea Embring att ta fram ett förslag på reviderad grafisk profil för förbundet.
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12.

Aikidons dag
Per Erik fick i uppdrag att ta fram en kortare text om årets Aikidons dag samt att
förbereda material till webbplatsen inför kommande års Aikidons dag.

13.

Webbplatsen
Per-Åke framförde för sina önskemål om arbetsgången med material till webbplatsen
i syfte att skapa samsyn och flöde i processen.

14.

Verksamhetsplan
Leif presenterade och gick igenom en uppdaterad mall för de underliggande
dokumenten till verksamhetsplanen.

15.

Barnfilm
Tomas visade den färdiga filmen om barnanpassning av aikidotekniker.
Förbundsstyrelsen beslutade
att anta utbildningsfilmen om barnanpassning av aikidoträning.
Förbundsstyrelsen framförde ett stort tack till Tomas för insatsen med att leda arbetet
med filmen, till Urban Aldenklint och Åsa för deras stora insatser samt till alla övriga
inblandade i filmprojektet.

16.

Skrivelser och rapporter
Noterades att Iyasaka Aikido Klubbs arbete med stroke-patienter kommer att
uppmärksammas med ett inslag på TV4:s Bingolotto söndagen 6/12.
Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

17.

Kommande sammanträden
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.

18.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Barbro Hälinen
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