PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–5
Tid och plats:

Lördag 7 april 2018 kl. 09.00–16.00, Nordic C Hotel, Stockholm

Närvarande:

Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot
Torbjörn Palmgren, ledamot

Frånvarande:

Helga Une, sekreterare

1.

Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Katarina till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Åtgärdspunkter från föregående möte gicks igenom.

5.

Representation vid IAF’s ungdomsläger i juli
Den 20–22 juli anordnas ett internationellt ungdomsläger i Rumänien i samarbete med IAF och
deras Children and Youth Program. Pia Moberg är av Förbundsstyrelsen utsedd som svensk
representant i denna grupp.
Förbundsstyrelsen beslutade

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se

att
utse Pia Moberg som representant vid ungdomslägret 20–22 juli i Rumänien.
Representationen omfattar kostnader för resa, boende, lägeravgift samt dagstraktamente för
henne samt två tränande ungdomar.
att
erbjuda ytterligare en svensk ungdomstränare och två tränande ungdomar möjlighet
att medverka vid ungdomslägret 20–22 juli i Rumänien. Representationen omfattar kostnader
för resa, boende, lägeravgift samt dagstraktamente.
Magnus fick i uppdrag göra en utlysning om vem den ytterligare tränaren skall vara.
6.

Projektbidragsansökan
Nacka Mikoto Aikidoklubb har inkommit med en projektbidragsansökan för sitt Woman in
Aikido-läger som hölls den 24 mars. För att förbundsstyrelsen ska kunna fatta beslut behöver
ansökan ha en tydligare budget. Barbro ber arrangören inkomma med en komplettering.

7.

Ekonomi
Eftersom förbundsstyrelsen har ett par nya medlemmar så redogjorde Barbro för hur
ekonomin i förbundet sköts.
Det finns en arbetsgrupp inom SB&K som ser över hur ekonomin sköts och skall skötas
framgent inom huvudförbundet då många är missnöjda med nuvarande situation. Barbro ingår
som en av medlemmarna i gruppen.

8.

Kampanj 2018
Jenny och Katarina föredrog ett förslag till en ny grafisk profil och reklamkampanj för svensk
aikido. Förslaget omfattar texter, färgskalor och bildspråk med exempel på olika sorters
profilmateriel som t.ex. internet-annonser, reklamblad, vepor, t-shirts samt den nya
webbplatsen.
Förslaget diskuterades genomgående och Jenny och Katarina kommer att bearbeta förslaget
utifrån de synpunkter som kom fram.
Förbundsstyrelsens tidigare upphandlade partner för utveckling av ny webbplats har hoppat av
samarbetet. Eftersom tidigare arbetsgrupp har kommit långt i skissarbetet fick Katarina, Alexis,
Torbjörn och Per Erik i uppdrag att ta fram en tidsplan och initiera en ny upphandling i syfte att
hitta en ny samarbetspartner i utvecklandet av den nya webbplatsen.

9.

Sverigeläger 2018
Per Erik rapporterade från arbetet med det kommande Sverigelägret. Konstaterades att det är
få som har anmält sig till lägret när en månad återstår.
Per Erik presenterade ett förslag om att anlita extern hjälp med att filma en uppvisning på
Sverigelägret i syfte producera en reklamfilm för svensk aikido. Per Erik och Jenny fick i
uppdrag att titta närmare på hur vi skulle kunna utnyttja Sverigelägret för att skapa en sådan
film.
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10.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………

………………………………………

Per Erik Stendahl

Katarina Gullberg
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