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Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–6
Tid och plats:

Söndag 19 maj 2013 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande:

Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Max Korkkinen, kassör
Barbro Hälinen, ledamot
Moa Lindell, ledamot
Per-Ola Olsson, ledamot
Patrik Unné, ledamot

Frånvarande:

Jennie Hedrén Hasselros, ledamot

1.

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Jämställdhet
Patrik presenterade förslaget på inbjudan till att bli pilotklubb för 4R-metoden.
Förslaget godkändes och Per-Åke fick i uppdrag att göra e-postutskicket.

4.

Ungdomsåret
Moa presenterade en statusrapport från projektgruppen för ungdomslägret.
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse Kristina Isaksson till ledamot av ungdomslägrets projektgrupp.
Projektgruppen består därmed av Hampus Hultman (projektledare), Magnus
Bergsvik, Emmeli Wennström samt Kristina Isaksson.
Moa fick i uppdrag att ta fram en presentation av projektgruppen för publicering på
webbplatsen.

5.

Filmprojekt
Patrik rapporterade från sin kontakt med Alvaro Campo angående det föreslagna
filmprojektet om aikido i Sverige. Med anledning av detta projektförslag diskuterade
styrelsen kring behovet av att ta fram en kommunikationsstrategi för förbundet.
Styrelsen bestämde att sondera möjliga resurser för ett sådant arbete.
Med detta lämnade styrelsen frågan för att återupptas vid kommande sammanträde.
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6.

Sverigeläger 2014
Styrelsen tog del av en lägesrapport från arrangörerna för Sverigelägret 2014.
Planeringen framskrider och man har bokat en sporthall i Gamlestaden.
Arrangörernas förslag på e-postutskick för att få in förslag på instruktörer
diskuterades och fastställdes efter ett par kompletteringar. Per-Åke fick i uppdrag att
göra e-postutskicket.

7.

Utbildning
Kansliets utbildningskonsulent hade tipsat om att IdrottOnline kan användas för
anmälan i samband med utbildningar. Informationen lades till handlingarna för att
beaktas inför planeringen av utbildningsverksamheten 2014.

8.

Webbplatsen
Förbundsstyrelsen diskuterade och fastställde den reviderade 1 000-ordstexten om
aikido för publicering på webbplatsen.

9.

Representation
I år firar Igarashi-senseis dojo 30-årsjubileum. Mot bakgrund av Igarashi-senseis
insatser och långtida stöd för svensk aikido vill förbundsstyrelsen uppvakta i samband
med firandet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge Urban Aldenklint i uppdrag att representera Svenska Aikidoförbundet vid
nämnda jubileum, samt
att bevilja kostnader för gåva för maximalt 400 kr samt gällande traktamente för en
dag.

10.

Skrivelser och rapporter
Rapporterades att förbundet kommer att vara officiell deltagande i ungdomsprojektet
We are Sthlm (tidigare Ung 08). Det är dock Stockholmsklubbarna som står för denna
insats.
Genomgicks ytterligare några inkomna skrivelser och rapporter.

11.

Att-göra-listan
Styrelsen gick igenom att-göra-listan.

12.

Kommande sammanträdesdatum
Videosammanträde söndag 16 juni kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde söndag 28 juli kl. 10.00–12.00.
Sammanträde i Göteborg lördag 24 augusti kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 23
augusti kl. 19.00.
Videosammanträde söndag 22 september kl. 10.00–12.00.
Videosammanträde söndag 20 oktober kl. 10.00–12.00.
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Sammanträde i Stockholm lördag 16 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag
15 november kl. 19.00.
Videosammanträde söndag 15 december kl. 10.00–12.00.
13.

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Sekreterare

Justeras

………………………………….

………………………………….

Ulrika Öberg

Leif Sunje
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