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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 22-23 augusti
Plats: Hotell ScandicContinental, Stockholm
Tid: Lördag13:00-19:25 och söndag 9.00-13.00
Närvarande: Mika Perälä - ordförande
Per-Åke Wilhelmsson – vice ordförande
Anna Stensland - sekreterare
Anna Nordquist
Moa Lindell
Frånvarande:
Manne Hasselros - kassör, Mats Alexandersson

§1 Mötets öppnande
Moa som valdes till mötets ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 27-28 juni genomgicks och lades till handlingarna.
§4 Rapporter
Ekonomi: Inget att rapportera.
Förbundet: Ny hemsida lanserad.
Sverigeläger: Inget att rapportera.
Graderingskommittén: Inget att rapportera.
To Do’s: genomgång av utfall på föregående mötes To Do’s.
§5 Extra årsmötet i oktober
Inbjudan kommer att skickas till klubbarna per post och e-post måndag den 24
augusti. Per-Åke lägger ut informationen och digital anmälningsblankett på sektionens
hemsida på måndag 24 augusti. Moa och Mika kommer att leda stormötet.
Kallelse till extra årsmötet 10 oktober kommer enligt stadgarna skickas ut den 21
september och skall inkludera förslag till stadgar i Svenska aikidoförbundet samt
diskussionsunderlag på rörande stilkommitté, IAF medlemskap och
graderingskommittén.
Leif Sunje skall tillfrågas att vara ordförande på extra årsmötet och Anna Nordqvist
kommer vara sekreterare.
§6 Ansökan om bidrag
Styrelsen utsåg Anna N till bidragsansvarig. Bidragsansvarig skall: meddela
avslag/bifall till klubben/arna som skickat ansökan, förmedla betalningsuppdrag till
kassör, se till att evenemangsrapport inkommer, se till att både ansökan och rapport
publiceras på webbplatsen samt rapportera detta i styrelsen.
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Det har inkommit en ansökan från Jin Aikido Dojo i Växjö om jämställdhetsbidrag för
ett läger med Åsa Bergström under hösten 2009. Klubben söker ett bidrag på 2500:för marknadsföringskostnader. Styrelsen beslutade bifalla detta.
§7 Ansökan om internationellt bidrag
Anna S uppdrogs att prata med Urban Aldenklint angående kostnader för Doshus
besök 2011 och utifrån det skriva en bidragsansökan till SB&K samt meddela att vi
avstår att söka övriga bidrag till förmån för IAF-konferensen 2012.
§8 Verksamhetsplanen
Styrelsen arbetade med den slutgiltiga formuleringen av grunddokumentet i Vision
2020 samt formulerade diskussionsunderlaget till stormötet. Båda dessa dokument
skall biläggas stormötesinbjudan.
Stadgarna för det blivande Aikidoförbundet genomgicks, styrelsen kom fram till ett
förslag som skall biläggas kallelsen till extra årsmötet som går ut den 21 september.
Styrelsen tog fram förslag på utveckling i organisationen. Under kommande vecka
skall representanter för de olika stilarterna informeras om förslagen innan de
färdigställs och presenteras som ett diskussionsunderlag till stormötet. Även detta
underlag bilägges kallelsen till extra årsmötet.
§9 Genomgång av mötets To Do’s
§10 Övriga frågor
- Vidimering av dangrader: styrelsen skriver en proposition till extra årsmötet om beslut
angående upphävande av automatisk vidimering av dangrader Aikikai.
- Houku Aikikai (6 klubbar) har inkommit med en förfrågan om styrelsens
rekommendation om att få knyta egna kontakter med Hombu Dojo. Styrelsen
beslutade ett efterfråga ett yttrande frånn Graderingskommittén och meddelar Houku
Aikikai att de får invänta svar.
- Webbplatsen: Budoförbundet har ändrat sin webbplats, vilket medförde att våra
länkar inte längre fungerade. Per-Åke har undersökt och sett till att alla våra länkar
fungerar.
- Nu heter vår webbplats www.svenskaikido.se. Per-Åke har lagt upp ett formulär där
klubbar kan anmäla läger verksamhet vilket snabbar på aktualiseringen av kalendariet.
Där kommer också en ”knapp” som genererar en påminnelse till klubbar som glömt att
anmäla sitt/sina läger. Allt för att vi vill skapa ett täckande kalendarium för svensk
Aikido.
- Styrelsen ska meddela valberedningen att vissa poster kommer att bli vakanta vid
extra årsmötet.
- Styrelsen skall förhöra sig om Urban Aldenklint är villig att ansvara för det
organisatoriska kring Doshu’s besök 2011.
§11 Kommande möten
Telefonmöte måndag 7 september kl 19.00. Fysiska möten 28-29 november plats ej
ännu bestämt, 23-24 januari plats ej ännu bestämt.
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§12 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Justeras:

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

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