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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2005-04-17
Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid: 13.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Klas Marklund
Fredrik Schirén
Mikael Sjögren

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Dagordningen genomgicks och godkändes.

3 § Jöran rapporterade om förbundsstyrelsens möte föregående dag (16 april), där följande
punkter avhandlades:
- Årsmötet 2006 äger rum lördagen den 18:e mars.
- Informationsträff för landslagsledningar den 28:e maj om information till media exempelvis
efter tävlingar.
- Möjligheter att relativt snabbt få kontokort.
- Presentation för FS av önskemål om en generalsekreterare för aikido i förbundet.
- Aikidons årsmötesbeslut om extra avgift togs p.g.a. förvirringen aldrig upp vid förbunds-
stämman. Det kan kanske lösas ändå.

4 § Magnus rapporterade följande om ekonomin:
- Vissa poster hamnar fortfarande på fel ställen i resultatredovisningen. Det gäller bl.a. dangra-
deringar.
- Vi har ännu inte erhållit årets anslag.
- Det har tydligen varit för dålig information om möjligheten för klubbar att söka projektanslag.
- En ny förbundskassör gör att vissa rutiner behöver gås igenom.
- Det ekonomiska läget är gott. Det finns dock anledning att iaktta en viss återhållsamhet detta
år.

5 § Den av årsmötet antagna verksamhetsplanen för år 2005 diskuterades igenom. Ansvaret
inom styrelsen för de olika uppgifterna fördelades enligt följande:

- Jämställdhet: Klas och Kerstin. I detta sammanhang ska förutom jämställdhet ("genusper-
spektivet") även beaktas etnicitet och sexuell läggning.
- Demokrati och organisation: Detta område bör samordnas med jämställdheten, eftersom
även detta är en demokratifråga. Ansvariga: alltså Klas och Kerstin med hjälp av Fredrik.
- Information: Fredrik med hjälp av sektionens webbmasters Kai Löfgren och Peter Jöns-
son. I Fredriks uppdrag ingår att hitta ytterligare en webbmaster till stöd för de befintliga.
- Klubbsamverkan: Magnus arbetar fram kriterier för att erhålla bidrag från sektionen.
- Graderingskommittén: Kerstin är ansvarig i egenskap av naturlig kontaktperson mellan
styrelsen och kommittén. På graderingskommitténs möte 12 mars beslutades om ett gemen-
samt möte mellan sektionsstyrelsen och graderingskommittén den 23 oktober i Norrköping.
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- Internationellt: Jöran.
- Ekonomi: Magnus i egenskap av kassör.
- Utbildning: Mikael med hjälp av Niklas.

6 § Mötet beslöt att som aikidosektionens graderingskommitté tillsätta Jan Nevelius, samman-
kallande, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Maria
Mossberg, Stefan Stenudd samt Jan Hermansson, hedersledamot.

Som ledamöter i förbundets utbildningskommitté utsågs Mikael och Niklas. Ulf Jordung
till forsatt representant i förbundets handikappkommitté.

Till medicinskt ansvarig utsågs Kenneth Knutsson.

7 § Mötet beslöt att till World Games i Duisburg, Tyskland, 22 – 24 juli 2005, skicka sju perso-
ner från Sverige under förutsättning att budgeten håller.

8 § Finlands 35 årsjubileum den 16 – 18 september behandlades. Inga beslut fattades, men Mika-
el utreder hur ifrågavarande läger ser ut och vilka rese- och logimöjligheter som erbjuds.

9 § Fredrik uppdrogs att undersöka förutsättningarna för att flera styrelseledamöter själva skulle
kunna göra ändringar på hemsidan samt vilken programvara som i så fall skulle behövas.

10 § Graderingskommittén har översänt ett förslag till reviderade graderingsregler för godkännan-
de av styrelsen. Mötet bordlade ärendet p.g.a. bristande tid att sätta sig in i materialet.

11 § Tid och plats för nästa möte bestämdes till helgen 11 – 12 juni i Malmö.

12 § Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

...........................................…………. ........................................…………...
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund


