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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte
Plats: Stockholms Aikidoklubb, Rosenlundsgatan 54
Datum: 25 –26 april 2009
Närvarande:
Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson - vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Mats Alexandersson
Moa Lindell
Anna Nordquist
Anmält förhinder:
Manne Hasselros – kassör
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående möten 090304 och 090321 godkändes och lades till
handlingarna.
§4 Rapporter
Ekonomi: Mika redovisade den ekonomiredovisning Manne har inkommit med
för det första kvartalet 2009. Redovisningen visade inte på några oklarheter så
här långt. Sektionen har fått 20 000 kr från Förbundet till förbundsbildning.
Mika var med på graderingskommitténs senaste möte.
Nästa Sverigeläger kommer att hållas i Malmö den 13-16 maj 2010. Lägret
kommer att arrangeras av Lunds aikidoklubb, GAK Enighet, Vellinge Aikido
klubb, Malmö Aikidoklubb, Malmö Takemusu Aikido Dojo och Renshin Aikido
Dojo Malmö De har startat samarbetet kring detta och haft sitt första möte,
rapporter kommer att komma löpande.
Per-Åke rapporterade att han städat/uppdaterat Aikidosektionens webbsida och
bl. a rensat ut inaktuellt och förbättrat klubblistan.
§5 Verksamhetsplanen
Styrelsen diskuterade den antagna verksamhetsplanen och listade de åtgärder som
skall utföras under året.
§6 Ledamot till utbildningskommittén
Lena Pettersson från Stockholms Aikidoklubb valdes till ledamot i Förbundets
utbildningskommitté.
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§7 Jämställdhetsansvarig
Styrelsen valde Anna Stensland till jämställdhetsansvarig i sektionstyrelsen.
§8 Vidimeringar
Styrelsen tog beslut på innehåll i det nya vidimeringsintyget. Vidimeringarna skall inte
skickas ut automatiskt. Personer som vill ha sina grader vidimerade får fylla i ett
vidimeringsformulär som kommer att finnas på aikidosektionens webbsida.
Nytt vidimeringsintyg i A4 format kan nu tas fram.
§9 Bestämma graderingsavgifter
Med anledning av högre yen så behöver graderigsavgifterna justeras. Styrelsen
beslutade att alltjämt subventionera högre dangrader (5-7 dan) och de nya fastställda
avgifterna är som följer:
1 dan: 1300 kr
2 dan: 1500 kr
3 dan: 1700 kr
4 dan: 1900 kr
5 dan: 2700 kr
6 dan: 3200 kr
7 dan: 3700 kr
§10 Boken om Jan Hermansson
Anna rapporterade om sitt möte med Jan Hermansson och Jesper Lagström. Mika och
Per-Åke undersöker möjligheterna för bokhandelsdistribution.
§11 Avgifter för webbhotell mm
Styrelsen beslutade att organisationer som bildas mellan medlemsklubbar i Sverige får
bidrag till årsavgifter för domännamn och webbhotell. Därmed får organisationen Shin
Shin Aiki Shurenkai Sverige bifall på sin ansökan om bidrag.
§12 Extra årsmöte
Styrelsen beslutade att extra årsmöte för aikidosektionen och konstituerande stämma
för det blivande svenska aikidoförbundet skall hållas i 10-11 oktober i Stockholm. Anna
S fick uppdraget att arrangera det administrativa.
§13 Genomgång av mötets To Dos
§14 Nästa möte
Telefonmöte i maj, Mika återkommer med förslag på datum och tid. Nästa fysiska
möte blir i Stockholm 27-28 juni. Styrelsen uppdrogs att till detta möte fundera vidare
på vision 2020 samt på stadgarna för blivande svenska aikidoförbundet bl. a hur vi
skall inkorporera stilarterna.
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§15 Mötets avslutande
Mika tackade alla för ett väldigt bra möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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