SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

AIKIDO
Protokoll fört vid möte med Svenska Budoförbundets Aikidosektion
Lördagen den 13 september1997 Plats: Stockholm Möte nr. 1 97/98
Närvarande: Urban Aldenklintledamot, Mats Alexandersson ledamot, Christer Asplund kassör,
Stefan Stenudd ordförande Ej närvarande: Ingrid Tinglöf sekreterare

Formalia
1. Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Administration
4. Inkomna ärenden, expedierade beslut
a. Inga ärenden.
5. Ärenden från Budoförbundet - kansli, huvudstyrelse, etc.
a. Stefan Stenudd informerade om HS-arbetet.
6. Utestående uppdrag, planering, avrapportering.
a. Sverigelägret. Kostnadsram är under framtagande och en budget är under utarbetande.
Frågan om ett Nordiskt aikidoläger bordlades.
b. Lennart Linder, minnesskrift. Minnesskriften är på tryckning. Urban Aldenklint informerade att
skriften kommer att vara klar till årsmötet. Mötet beslöt att om budgeten 5.000 :- överskrids, skall
Aikikaikommitten stå för denna kostnad. Övre gräns för produktionen sattes till 10.000:c. Waka sensei. Urban Aldenklint redogjorde för sitt besök i Norge och sammansträffande med waka
sensei Moriteru Ueshiba, att komplettera hans tidigare inlämnade skriftliga rapport.
d. World Games 13-17 augusti i Lahti. Stefan Stenudd rapporterade. Kassören Christer Asplund
påpekade att någon budget för projektet ej hade fastställts i förväg.
7. Årsmöte.
a. Aikidosektionens årsmöte kommer att hållas 97-10-25 i Stockholms Aikidoklubbs lokaler som
hyrs för detta tillfälle.
b. Röstlängden, klubbarnas rapportering.
c.Verksamhetsberättelsen är under skyndsamt utarbetande. Kompletterande material måste
levereras inom de närmaste dagarna.
d. Resebidrag till årsmötet. Resebidrag kommer ej att utbetalas på grund av att kostnadsläget är
oklart.
8. Nya klubbar, namnbyten, utträden.
a. Beslöts att respektive stils kommitté ska yttra sig över klubbar som söker inträde.
b. Totaler för svensk aikido: 84 klubbar med totalt 4.921 medlemmar.

Ekonomi
9. Kassör Christer Asplund meddelade att då det i aikidosektionen har fattats beslut av omfattande
ekonomisk karaktär utan att ha föregåtts av beslut i styrelsen om budget, ansåg han sig nödgad att
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avgå med omedelbar verkan.
10. Övriga ekonomiska frågor.
a. Resultat 96/97 presenterades enligt tidigare skriftlig redovisning från kassören.
b. Budget 97/98 bordlades.
c. Rutiner gentemot RF ekonomi och SBF:s kansli bordlades.
d. Fodringar från vsh-året 95/96, uppföljning, bordlades.

Kommittéer
11. Utbildning
a. Rapport om den genomförda grundkursen 5-7 september skall skickas till styrelsen med
information om deltagare med mera. Mariestads Aikidoklubb medlems medverkan på grundkursen tillgodoräknas tidigare ej återbetald avgift. Mats Alexandersson åtog sig att sondera vilka
alternativa utbildningar/bidrag SIFU kan erbjuda.
12. Aikido-Nytt.
a. Rapportering. Utgivningstakten är fortsatt imponerande hög.
13. Jämställdhet
a. Kommittémötet. Ingrid Tinglöf rapporterade om det första mötet med kommittén och meddelade att Christina Anderberg tyvärr lämnar kommittén då hon i november flyttar till Danmark.
14. Internet
a. Rapportering. Arbetet fortgår planenligt med hemsida åt svensk aikido, som bör vara redo för
publicering under hösten.
b. Kommittémötet. IT-kommittén har sammanstrålat och fördelat arbetsuppgifter mellan sig.
15. Aikikai
a. Rapportering. Diverse rapporter avlämnades.
16. Iwama ryu
a. Rapportering. Diverse rapporter avlämnades.
17. Ki-aikido
a. Förfrågan om registrering av dangrad utanför rådande system har efter remiss ej föranlett
åtgärd.

Övrigt
18. Långsiktig planering.
a. Dojo no kokoro. Visioner och mål diskuterades, jämte diskussionen i 18 b.
b. Riktlinjer för framtida styrelsearbete. Alla var eniga om att Sverigelägret är viktigt och angeläget
för att knyta samman aikidosektionen. Ett Sverigeläger som knyter ihop både landet (billiga resor
till lägret), och de olika stilarna är viktigt för att nästa generation aikidoka skall kunna knyta
vänskapsband både med varandra och svenska instruktörer. Andra viktiga mål som nämndes var
utbildning och PR.
c. Skadestatistik: Kenneth Knutsson har lämnat sin kommentar över Folksams skadestatistik för
svensk aikido. Han konstaterar framför allt att vi har en mycket låg skadefrekvens, vilket vi bör
informera tydligt om.
d. Arbetsfördelning inom styrelse och kommittéer. Stefan Stenudd skall i samråd med kassören
gå igenom för att identifiera vilka arbetsuppgifter som kan delegeras från de mest belastade
ledamöternas händer.
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19. Övrigt.
a. Historiearkiv för Svensk Aikido. Uppdraget har lämnats till Sven Yngve Gyllsjö som
driver projektet för att sammanställa Svensk aikidos historia. Budgetramen är satt till
5.000 kronor.

Formalia
20. Nästa möte. Fredagen 24 oktober, 17.00.
21.Ordförande Stefan Stenudd förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingrid Tinglöf (punkt 1-3, 9, 13, 17a)
Justeras

Mats Alexandersson (övriga)

Stefan Stenudd, ordförande
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