PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–7
Tid och plats: söndag 10 juni 2018 kl. 09.00-12.00, Video
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
Helga Une, sekreterare
1.

Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2.

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

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Åtgärdspunkter från föregående möte gicks igenom. Protokollet läggs till handlingarna.

5.

Representation vid IAF:s ungdomsläger i Rumänien juli 2018
Förbundsstyrelsen beslutade
att utöver Pia Moberg och två ungdomar skicka representanter från:
Iyasaka Aikidoklubb, Urban Aldenklint (instruktör) och Ana (ungdom)
Växjö Aikidoklubb, Fredrik Schirén (instruktör) och Roxsandra (ungdom)
Strängnäs Aikido klubb, Tilda Kelly (instruktör)

6.

GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 201805-25. Hur det berör klubbarnas och förbundets verksamhet finns att läsa på
förbundets hemsida på sidan VERKTYG. Åke arbetar vidare med en integritetspolicy.

7.

Projektbidrags ansökan
Norrköpings Aikidoklubb (SB&K 1948) har igenom hemsidan ansökt om förlusttäckning
för lägerarrangemang, Aikido läger i Norrköping, kvinnlig gästinstruktör från Paris,
Hélène Doué.

8.

Webbupphandling, Kampanj 2018
Styrelsen gick igenom och diskuterade presentation från Zooma, möjlig leverantör av
ny hemsida. Följdfrågor formulerades som Alexis tar med sig tillbaka till Zooma.

9.

Evenemangsdeltagande & uppvisningar
Avstämmande av förberedelser till deltagande i Almedalen. Nya vepor och kort klara.
Deltagande på Kampsportsfestivalen diskuterades, Helga är kontaktperson.
Jenny gör ett evenemang på Facebook för att uppmärksamma Pride.

10.

Förbundsstämman 2018
Uppdaterat protokoll från ordinarie förbundsstämman läggs upp på hemsidan,
tillsammans med justerade versioner av Verksamhetsberättelsen 2017,
Verksamhetsplanen 2018 och Budget 2018. Alexis reserverar sig mot protokollet från
stämman då det i denna står att stämman beslutade att avslå den av Hikari Aikidoklubb
inlämnade motionen om dokumentation av svensk aikidos historia. Grunden till Alexis
reservation är att de enda två yrkanden som förelåg var att antingen tillstyrka motionen
eller anse den besvarad.

11.

Ekonomi
Barbro redogjorde för det ackumulerade resultatet tom april 2018.

12.

Övrigt
Det preliminära styrelsemötet i Göteborg 25 augusti bekräftades.
Ulf Evenås 50 års jubileum. Barbro & Alexis representerar och överlämnar gåva.

13.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet
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Per Erik Stendahl

