SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET
Protokoll från förbundsstyrelsemöte 2010-06-13
Tid och plats: 12.15–17.00, SB&K’s kansli
Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Anna Stensland, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Moa Lindell, ledamot
Peter Gröndahl, ledamot
Patrik Unné, ledamot, deltog från § 4
Ylva Beckman, ledamot
Mikael Friberg, ledamot
Lena Pettersson, utbildningsansvarig, adjungerad, deltog inte på § 7
Urban Aldenklint, adjungerad, deltog under § 6.2-6.4

§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möten genomgicks och lades till handlingarna.
§ 4 Inkomna skrivelser
Information från Aiki Extentions om Internationella aiki-fredsveckan, behandlas
under punkten Övrigt.
§ 5 Ekonomisk rapport
Max föredrog den ekonomiska rapporten vilken visar att det ekonomiska läget är
gott.
§ 6 Ärenden
6.1 Boken om Jan Hermansson
Leif och Anna har haft ett möte med Jan Hermansson, Julia Lagström och Jesper
Lagström den 8 maj. Vid detta möte meddelade Jan, Julia och Jesper att de vill
fortsätta att äga och sälja Boken. Aikidoförbundet åtog sig att marknadsföra
Boken på sin webbplats då Bokens nya hemsida är klar. Därmed lägger styrelsen
detta till handlingarna.
6.2 Svensk aikidos 50-årsjubileum
Styrelsen har bokat Eriksdalshallen för jubileum den 9-11 september 2011.
Moa har skrivit en kravspecifikation för 50 års jubileet, som låg till grund för
mötets diskussion.
Urban Aldenklint fick uppdraget att arrangera det som rör Aikido träningen under
jubileet. Det innefattar ansvar för att mattor kommer till och från hallen, anlita
instruktörer utifrån ett historiekavalkad tänk, ansvar för logi av instruktörer, ansvar
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för närvaroregistrering och betalning under lägerdagarna. Urban skall löpande
rapportera till styrgruppen för Jubileet.
6.3 Fukushidoin- & Shidoinutbildning
Urban rapporterade om upplägget för utbildningen som kommer genomföras av
Jan Nivelius, Lars Göran Andersson och Urban Aldenklint. Syftet med
utbildningen är att säkra kvaliteten vid graderingar i klubbarna och därmed
Svensk Aikidos utveckling. Initialt riktar sig utbildningen till redan utnämda
Fukushidoin och Shidion, men i en framtid skall utbildningen genomföras innan
utnämning av desamma. Medlemmar från alla stilar inom Aikidoförbundet är
välkomna att delta i utbildningen. Mötet diskuterade kostnader, deltagaravgifter
och arvoden till utbildarna. Urban uppdrogs att kolla med SB&K vad gäller
standardtariff för utbildarna. Peter skall ha löpande kontakter med Urban samt
skriva ihop en första inbjudan som snarast skall e-postas till klubbarna.
Styrelsen beslutade att godkänna kursinnehållet och att en första utbildning skall
hållas den 25-26 september 2010 i Stockholm.
Styrelsen beslutade att deltagaravgiften skall vara 600 kr och att Aikidoförbundet
skall ge resebidrag upp till en total limit på 15.000 kr.
6.4 Klarlägga och dokumentera ekonomiska rutiner för vår graderingskommitté
Max och Urban rapporterade för hur den ekonomiska rutinen ser ut idag. Max
föreslog ett tillägg i rutinen för att förbättra styrelsen kontroll över de ekonomiska
transaktionerna. Styrelsen beslutade godta den nya rutinen under förutsättning att
den nya rutinen går på remiss till hela Graderingskommittén.
6.5 Lägerpolicy för förbundet
Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att den måste beredas ytterligare.
Patrik fick uppdraget att bereda vidare.
6.6 Bryta ner Verksamhetsplanen i konkreta aktiviteter
Styrelsen arbetade med detta under en timme. Kommunikations- respektive
Utbildningsgruppen fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ha en plan med
konkreta aktiviteter, ansvarig person för dessa samt datum för när de skall vara
avklarade.
6.7 Bekräfta ledamöter i Kommunikationsgruppen
Styrelsen beslutade att ge Per-Åke, Mikael och Ylva, som alla ingår i
Kommunikationsgruppen, mandat att utse medlemmar och driva på arbetet i
gruppen. Rapportering skall ske rullande till styrelsen.
6.8 Bekräfta ledamöter i Utbildningsgruppen
Styrelsen beslutade att ge Peter Gröndal, Moa Lindell samt Lena Pettersson,
utbildningsansvarig, som alla ingår i Utbildningsgruppen, mandat att utse
medlemmar och driva på arbetet i gruppen. Rapportering skall ske rullande till
styrelsen.
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6.9 Ansökan om Jämställdhetsbidarg från Stockholm Aikidoklubb
Stockholm Aikidoklubb har inte inkommit med ytterligare uppgifter som styrker
behovet för bidrag. Styrelsen beslutade avslå ansökan då evenemanget är
självbärande ekonomiskt.
6.10 Samverkansbidrag, Ansökan från Ukehashi Aikidoklubb
Klubben har sökt bidrag för att kunna åka till Sverigelägret med sina ungdomar
som har det lite tufft ekonomiskt. Styrelsen beslutade avslå ansökan då denna
faller utanför ramen för kriterierna för Samverkansbidrag. Patrik uppdrogs
förmedla detta till Ukehashi Aikidoklubb.
6.11 Sverigelägret 2010
Gruppen som arrangerade Sverigelägret skall mötas för att skriva en ordentlig
rapport som även skall ge stöd till nästkommande arrangörer. Mikael
rapporterade kort att lägret hade 270 deltagare, reseräkningarna för
instruktörerna spräckte budgeten och att de flesta varit nöjda.
§ 7 Genomgång av AP-listan
§ 8 Övriga frågor
Styrelsen beslutade ta fram Svenska Aikido overaller till deltagarna vid
Combat Games.
Internationella aiki-fredsveckan på initiativ av Aiki Extentions. Styrelsen
diskuterade denna företeelse och konstaterade att vi har för lite kunskap kring
detta för att skicka det vidare till våra medlemsklubbar.
§ 9 Nästa möte
Telefonmöte söndag 29 augusti klockan 10.00–12.00.
Fysiskt möte 11 september 09.00-16.00, kvällsaktivitet för de som kan på
fredagen den 10 september kl. 20.00.
Telefonmöte 24 oktober 10.00–12.00.
Fysiskt möte 20 november 9.00–16.00 med kvällsaktivitet fredag den 19 för de
som kan.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och speciellt Lena Pettersson för ett gott arbete och
avslutade mötet.
Vid protokollet

____________________________

____________________________

Anna Stensland

Leif Sunje
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