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A   I   K   I   D  O
Aikidosektionens årsmöte 2002-03-16

Plats: Stockholm Aikikai, Brännkyrkahallen, Stockholm.
Tid: 13:00.

§  1  Sektionens ordförande, Jöran Fagerlund, förklarade mötet öppnat.

§  2  Röstlängden fastställdes. Antalet röster sattes till 8. Antalet representerade klubbar var 12. Det
noterades att detta innebar en betydligt lägre representation än tidigare år.

§  3  Mötet förklarades behörigen utlyst.

§  4  Till ordförande för mötet valdes Jöran Fagerlund.

§  5  Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Fredbäck.

§  6  Till justeringsmän med uppgift att jämte ordföranden justera protokollet samt till rösträknare
valdes Jorma Lyly och Ingrid Tinglöf.

§  7  Som dagordning antogs den i kallelsen föreslagna arbetsordningen, innebärande att de punkter
som gäller val av styrelse och valberedning behandlas efter förslagen till arbetsplan och budget
mm.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§  9 Förvaltningsberättelsen för 2001 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Vid denna punkt överläts ordförandeklubban tillfälligt på Sven Yngve Gyllsjö. Mötet beslöt att
tillstyrka att styrelsen ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2001.

§ 11 Inga motioner hade inkommit.

§ 12 Som proposition från styrelsen lades ett förslag till jämställdhetsplan fram. Årsmötet beslöt att
anta denna med ändrad benämning till ”policydokument för jämställdhet” och att uppdra åt
styrelsen att lägga in mer preciserade åtgärder i verksamhetsplanen.

§ 13  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2002 diskuterades. Frågor som speciellt
diskuterades var jämställdhet samt sektionens hemsida. Verksamhetsplanen fastställdes med
följande tillägg:
 Styrelsen utser en informationsansvarig med uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt
hemsidan.
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 Före sommaren görs en stor satsning på hemsidan. Exempelvis kan en mpgfil med
film om aikido läggas in.
 Styrelsen vidtar åtgärder som befrämjar jämställdheten.

§ 14  Mötet beslöt att inga extra avgifter skall tas ut.

§ 15  Mötet beslöt att inga styrelsearvoden skall utgå.

§ 16  Styrelsen lade inte fram något förslag till budget för innevarande verksamhetsår men
fick av årsmötet i uppdrag att utforma en budget utifrån verksamhetsplanen. I
samband med detta beslöt även årsmötet att betala eventuell reseersättning till de
närvarande klubbarna.

§ 17 Ordförandeklubban överläts åter tillfälligt på Sven Yngve Gyllsjö. Till ordförande för
aikidosektionen och ledamot i SBFs styrelse under verksamhetsåret 2002 valdes Jöran
Fagerlund (omval).

§ 18  Till sektionens sekreterare valdes Kerstin Fredbäck (omval).

§ 19  Till sektionens kassör valdes Peter Nilsson (omval).

§ 20  Mötet beslöt att till ledamöter i aikidosektionens styrelse för ett år välja Lolo
Heijkenskjöld (omval) och Ulf Hierppe (nyval).

§ 21 Här återtogs ordförandeklubban av Jöran Fagerlund. Till sammankallande i
valberedningen valdes Wilhelm Bilhöfer (omval). Till övriga ledamöter valdes Maria
Mossberg (omval) och Matts Jaakkola (nyval).

§ 22 Ordföranden Jöran Fagerlund tackade Stockholm Aikikai för upplåtelse av lokalen för
mötet samt Roland Hultberg för dagens givande träning. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

............................................
Kerstin Fredbäck

Justeras:

.....................................….....
Jöran Fagerlund, ordförande

..............................……....... …..........................................
Jorma Lyly Ingrid Tinglöf


