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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2008-05-28
Plats: Telefonmöte
Datum: 2008-05-28 kl 21.30
Närvarande:
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Manne Hasselros - kassör
Mats Alexandersson
Mathias Bäck
Marie Arvidsson
Anmält förhinder:
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (08-04-22) godkändes.
§4 Rapporter
IAF- Konferens i Tanabe, Japan 6-12oktober. Mika vill/kan inte åka till Japan i höst.
Mathias och Manne ombes att kolla upp huruvida de kan åka. Beslut om vem av dem
som skall åka tillsammans med Marie måste tas snarast då bokning av biljetter bör
vara brådskande.
Ekonomi - Läget är under kontroll. Vi har per den 30/4-08 228 406:- att disponera.
Från årets början har vi haft kostnader på 164 167:- för utgifter i samband med
årsmöte, styrelsemöte och graderingar. Intäkterna uppgår per den 30/4-08 till 82 010:bestående av graderingsavgifter.
§5 Verksamhetsplanen
Sverigeläger
Mats och Mikas förslag enligt nedan godkändes som grund för fortsatt arbete.
Ta fram ett dokument om hur ett Sverigeläger skall arrangeras med innehåll
som ekonomi- ansvar för arrangör respektive sektionen, kvalitets kriterier för
instruktörer, jämställdhetsaspekten, ungdoms/barnpass, förfarande kring
hemsidan.
Vid nästa styrelsemöte skall beslut tas på frågorna om tidpunkt, plats och arrangör för
nästa Sverigeläger samt hur ofta lägret skall anordnas?
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Jämställdhet
Anna och Mats presenterade en ny Jämställdhetsplan för Aikidosektionen utifrån
Svenska Budo & Kampsportsförbundets som godkändes efter lite justering.
Jämställdhetsplanen skall publiceras under egen flik på Aikidosektionens hemsida
(nyhetsbrev till klubbarna om att den kommit upp skall skickas ut). Idén om att utse
Årets jämställdhetsprojekt föll i god jord och Anna formulerar en grund för det till
styrelsemötet i september.
Organisation bordlades
Information bordlades
Utbildning
Förbundet har tillsatt en utbildningskonsulent och vi väntar med spänning på vad som
kommer ut av det. Manne flaggar för att Utbildningskommittén inte gör vad den ska,
dvs det som den är ålagd att göra från Förbundet. Mika tog uppgiften att framföra detta
till Förbundets styrelse.
Manne och Mathias presenterade följande:
Ta reda på vad Utbildningskommittén kan erbjuda våra medlemmar och
informera om detta i ett utskick till klubbarna under hösten 2008 där vi även
ställer frågan om vilka utbildningsbehov klubbarna har och vilka de prioriterar.
Styrelsen beslutade att det 2 gånger per termin skall arrangeras utbildningar av
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Mötet diskuterade utbildning i Jämställdhet och beslutade att ha som mål att det vid 2
tillfällen per år skall arrangeras utbildning i Jämställdhet, förslagsvis vid större läger.
Klubbsamverkan - Per-Åke och Marie föreslog att vi ska förbättra, aktualisera och
påminna om möjligheten till bidrag för klubbsamverkan till Klubbarna. Marie föreslog
även att det på hemsidan skulle kunna finnas en idébank för klubbsamverkansprojekt.
Förslagen godtogs av styrelsen.
Graderingskommittén
Marie, Mathias och Manne presenterade punkter och tankar som ledde till att styrelsen
enades om att: Ett möte med Graderingskommittén bör hållas för att diskutera kring;
jämställdhet, eventuellt behov av ”stödgradering” i gles ort samt eventuell ny kommitté
ledamot. (Idag har vi 7 ledamöter och en hedersledamot vilket ger plats för en till).
Ur Jämställdhetsperspektivet tog styrelsen beslut på att vid 3 dangraderingar per år
skall minst en ledamot eller bisittare vara kvinna.
Styrelsen beslöt att ha som mål att arrangera en ”stödgradering” innan årsmötet våren
2009 förutsatt att behovet finns vilket skall undersökas under hösten 2008’s första del.
Internationellt bordlades
Ekonomi bordlades
Manne kommer att besöka Förbundskansliet i juni angående ekonomirapportering.
Marknadsföring (få fler att träna) bordlades
§6 Vidimeringar - bordlades
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§7 Utskick
Mika skickar nytt förslag på utskick från nya styrelsen till klubbarna, kommentarer på
detta från styrelseledamöterna skall göras innan måndag 2 juni.
§8 Övriga frågor
Skall traktamente ges till styrelsen vid styrelsemöten på annan ort? Frågan bordlades.
§9 Nästa möte
Fysiskt möte är sedan tidigare planerat till 20-21 september. Manne har fått helgarbete
i höst och Mika flaggar för att han eventuellt inte kan. Mika återkommer om detta till
styrelsen på mail.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade för att bra möte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

...........................................………….
Anna Stensland

.......................................…………...
Mika Perälä, ordförande
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