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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2005-08-24
Plats: Telefonmöte
Tid: 18.00
Närvarande:
Jöran Fagerlund, ordförande
Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Klas Marklund
Niklas Risberg
Fredrik Schirén
Mikael Sjögren (t.o.m. 5 §, 1 st.)
Anna Wilder Hjerppe
1§

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Dagordningen
genomgicks och godkändes.

2§

Föregående mötesprotokoll (2005-06-12) godkändes. Besluten följdes upp genom
följande rapporter från ansvariga ledamöter:
- Jämställdhet: Bidraget för klubbläger med inbjudna kvinnliga instruktörer ska på
nytt utannonseras på hemsidan. Kriterier för detta är på gång. Fredrik har börjat ta
kontakt med "nätverket" från Jönköpingskonferensen.
- Demokrati och organisation: Klas arbetar med en enkät till klubbarna.
- Information: Fredrik försöker få till stånd en förstärkning av webbmasterfunktionen
och har fått tag i en person som kanske är intresserad. Kai Löfgren verkar dessutom
kunna bli mer aktiv igen. Graderingskommittén har en ny hemsida på gång som så
småningom ska läggas direkt under sektionens. Det verkar också som om Aikido-nytt
ska kunna återuppstå med ny redaktör.
- Klubbsamverkan: Magnus har utarbetat kriterier för projektbidrag.
- Graderingskommittén: Ett gemensamt möte med kommittén i oktober är planerat
sedan tidigare. Den automatiska vidimeringen av dangrader i Aikikai, som beslutades
på årsmötet, har börjat fungera. Maria Mossberg skriver ut diplomen. Kommittén har
enat sig om ett förslag till reviderade regler för sin verksamhet, vilka nu framläggs nu
till styrelsen för fastställande (se 5 §).
- Utbildning: Niklas har börjat planera en instruktörsutbildning i Jönköping.

3§

Följande rapporter lämnades av ordföranden och kassören:
- Jöran meddelade att World Games i Duisburg, Tyskland, den 22 – 24 juli innebar en
bra introduktion av de svenska deltagarna.
- Jöran har också varit i Tokyo och samtalat med Doshu.
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- Han rapporterade också från ett möte med Yonemochi sensei och Isoyama sensei i
Göteborg den 21-22 augusti, där också flera ledamöter från graderingskommittén deltog.
- Magnus rapporterade att World Games kostade sektionen ca 45 000 kr. Styrelsen har
gjort av med 26 000 kr. Totalt har vi 194 000 kr att disponera.
- Magnus arbetar med ett förslag till ett förbättrat system för bokföring vad gäller graderingskontot.
4§

Diskussionen om arbetsförhållandena inom styrelsen bordlades till mötet i Norrköping
den 23 oktober.

5§

Det förslag till reviderade regler för graderingskommittén som vid föregående möte
återremitterades till graderingskommittén diskuterades. I frågan om att ta beslutet om
fastställande nu eller bordlägga tills senare, beslöt mötet efter votering (med röstsiffrorna 5 - 3) att ta beslut nu.
Mötet beslöt efter votering (5 - 2) att fastställa förslaget till reviderade regler för graderingskommittén. Klas och Fredrik reserverade sig mot beslutet (se bilaga).

6§

En begäran från Hokuo Aikikai förelåg om styrelsens godkännande att anordna dangraderingar med Shishiya sensei utan graderingskommitténs medverkan. Mötet avslog
begäran efter votering (2 - 5). Klas och Fredrik reserverade sig mot beslutet (se bilaga).

7§

Kerstin uppdrogs att delta i FS-mötet i Stockholm den 4 september i Jörans ställe.

8§

Tidigare har beslutats att i första hand Jöran och Urban Aldenklint representerar svensk
aikido vid Finlands 35-årsjubileum 16-18 september i Helsingfors.

9§

En förfrågan från Whokko Svanberg om att få närvara vid nästa styrelsemöte hade inkommit. Förfrågan avslogs efter votering med röstsiffrorna 2 – 5.

10 § Nästa möte bestämdes äga rum i Norrköping den 23 oktober.
11 § Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

...........................................………….
Kerstin Fredbäck

........................................…………...
Jöran Fagerlund

Bilaga till protokoll för Aikidosektionens styrelsemöte 05-08-24
Reservation nummer 1 (5 §, 2 st).
Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna regelrevideringen för Svenska
Aikikai på följande grunder.
- Vi anser att en regelrevidering skulle ha initieras av styrelsen.
Enligt verksamhetsplanen för 2005 så var det en språklig justering som var
aktuell, inte en regelrevidering.
- Vi anser att reglerna för Graderingskommittén borde ha skapats av en
grupp som utsetts av styrelsen och att gruppens arbete skett under
styrelsens insyn.
- Vi anser att en regelrevidering skulle ha remitteras till klubbarna
och klubbledarna i landet så att de hade fått komma till tals.
- Vi anser att aikidosektionen ska bejaka pluralism, vilket vi anser att
denna regelrevidering inte gör.
- Vi anser också att man bör ha tagit hänsyn till den diskussion som
förts under 2005 om Graderingskommitténs verksamhet.
Undertecknat Klas Marklund och Fredrik Schirén
Reservation nummer 2 (6 §).
Vi reserverar oss mot beslutet att säga nej till Hokuo Aikikais önskemål.
- Vi anser inte att det finns några juridiska problem med att tillmötesgå
Hokuo Aikikais önskemål.
- Vår uppgift är att vara ett stöd för våra klubbar, genom att inte
tillmötesgå Hokuo Aikikai skapar vi bekymmer för ett antal klubbar.
- Vi vänder oss emot tanken att all svensk aikikai-aikido ska gå igenom
Graderingskommittén.
Undertecknat Klas Marklund och Fredrik Schirén

