PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–8
Tid och plats: söndag 8 juli 2018 kl. 10.00-12.00, 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 Magnus till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

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

5.

Medlemsansökan
Medlemsansökan har kommit in till SB&K från föreningen Simrishamns Budoklubb,
distrikt: Skåne. Stadgar och övriga ansökningshandlingar är granskade och godkända.
Mats Asplund står som huvudinstruktör. Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna ansökan från föreningen Simrishamns Budoklubb om medlemskap i
Svenska Aikidoförbundet.

6.

Sverigelägret
Slutrapport om Sverigelägret är ej klart ännu. Ej heller ekonomiskt slutresultat. Arbete
med att göra reklamfilm för svensk aikido baserat på det material som filmades på
lägret fortskrider. Nästa läger, i 2020 skall utlysas över sommaren. Per Erik fick
uppdraget att formulera ansökningsunderlaget.

7.

Evenemangsdeltagande
Förbundets deltagande under Idrottens Dag i Almedalen redovisades. Helga och
Magnus fick uppdraget att projektleda deltagande under Kampsportsfestivalen i
SB&K:s regi. Jenny har gjort ett evenemang på Facebook som uppmanar till
deltagande i Pride. Jenny skall gå på informationsmöte om 50års firande av
Skärholmen och återkomma till styrelsen om det visar sig vara möjligheter för
uppmärksamhet i nationella media.

8.

Webbupphandling, Kampanj 2018
Diskussion kring upphandling av webb. Arbetet fortskrider men ambition om att ha
beslutsunderlag klart till nästa styrelsemöte i Göteborg 25 augusti.

9.

Redovisningar och ansökningar stöd RF
Det skall redovisas för bidrag beviljade i 2018, samt skickas in ansökan om bidrag för
2019. Deadline till SB&K är 15 augusti. Katarina och Helga fick uppdraget.

10.

Utbildning
Magnus informerade kort om status kring Fukoshidoin/Shidoinkurs i Stockholm i höst.

11.

Ekonomi
Barbro redogjorde för det ackumulerade resultatet tom maj 2018.

12.

Övrigt
Förslag till datum för kommande styrelsemöten:

13.

September, fysiskt

lördag 22 september (vecka 38)

Oktober, video

söndag 21 oktober (vecka 42)

November, fysiskt

lördag 17 november (vecka 46)

December, video

söndag 16 december (vecka 50)

Januari, fysiskt

lördag 26 januari (vecka 4)

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
Helga Une

………………………………………
Magnus Burman

