PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–9
Tid och plats: lördag 25 augusti 2018 kl. 09.00-16.00, Göteborg
Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Torbjörn Palmgren, ledamot
Helga Une, sekreterare
Frånvarande: Per-Erik Stendahl. ledamot
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 Åke till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

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

Barbro presenterade ackumulerade resultatet tom juli 2018.
6.

Webbupphandling
Torbjörn presenterade en genomgång av inkommen offert samt projektbeskrivning från
Zooma. Vidare årliga licenskostnader för det föreslagna CRM plattformen, HubSpot.
Styrelsen bedömer plattformen för kostsam för Svenska Aikidoförbundet. Helga fick i
uppdrag att återkoppla till Zooma och arbete fortskrider.

7.

Kampanj 2018
Jenny presenterande den grafiska formgivningen. Styrelsen var mycket positivt och
beslutade
att

8.

godkänna den grafiska formgivningen och lansera Kampanj 2018.

Reklamfilmer
Jenny och Katarina redovisade sitt uppdrag att gör a reklamfilm för svensk aikido
baserat på film från Sverigelägret. Styrelsen var mycket positiv och då den grafiska
formgivningen för Kampanj 2018 nu är godkänt kan filmerna färdigställas och lanseras.

9.

Sverigelägret
Slutrapport Sverigelägret 2018 samt uppstart av arbete med utlysning av Sverigelägret
2020. Per Erik fick på förra styrelsemöte uppdraget men då han var frånvarande
bordlades denna punkt.

10.

Internationell strategi
Rapportering och ansökan om bidrag från RF för internationellt stimulansstöd har
precis gjorts och presenterades för styrelsen. Arbete fortskrider.

11.

Evenemengsdeltagende
Kampsportsfestivalen - genomförs i regi av SB&K på Stockholmsmässan 1-2/12.
Styrelsen beslutade att Aikidoförbundet skall delta och utsåg Helga till projektledare
tillsammans med Magnus och Jenny.
Idrottens Dag - styrelsen kom överens om att detta är en angelägenhet för klubbar i
närheten och inte en förbundsaktivitet.
Almedalen - styrelsen kom överens om att vi skall delta nästa år.

Magnus informerar om status kring Fukushidoin/Shidoinkurs i höst.
́
Katarina informerar kort från Graderingskommitténs möte 22 augusti. Styrelsen har 24
augusti fått ett beslutsunderlag från kommittén med förslag till reviderade
graderringsregler. Styrelse har inte haft tid att påbörja arbete, det blir en punkt för nästa
styrelsemöte.
14.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
Helga Une

………………………………………
Åke Pekkarinen

