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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2006-12-16

Plats: Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid: 14.30
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Kerstin Fredbäck
Niklas Risberg (via telefon t.o.m. 10 §)
Mikael Sjögren
Stefan Lagström, adjungerad (t.o.m. 2 §)

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
Dagordningen genomgicks och godkändes.

2 § Mötet inleddes med en information av Stefan Lagström om det pågående bokprojektet om Jan
Hermansson (se protokoll 06-10-14, 2 §). En CD med boken överlämnades till styrelsen. Det
återstår att besluta om tryckning med hänsyn till kostnader, upplaga och kvalitet. Stefan utreder
och lämnar förslag.

3 § Graderingskommitténs förslag till nya regler för Aikikaigraderingar i Sverige. Förslaget
diskuterades ingående (se även protokoll 06-10-14, 5 §). Det ansågs svårt att se skälen för så stor
förändringar som föreslås. Men starka skäl talar även för förändringarna.
Mötet beslöt
att i princip ställa sig positiv till regelförslaget och att arbeta vidare med det,
att ge Jöran i uppdrag att tillsammans med Stefan gå igenom administrativa rutiner, avgifter m.fl.
ännu osäkra punkter och
att söka förankra regelverket hos medlemsklubbarna och senare även hos Hombu Dojo.

4 § Fredrik Schirén har begärt att få ta del av sektionens ekonomiska rapporter. Mötet beslöt avslå
begäran. Däremot ska en strävan vara att bilägga en ekonomisk redogörelse till protokollen.

5 § Verksamhetsberättelsen för år 2006 diskuterades. Det konstaterades att vissa avsnitt behöver
kompletteras. Det beslutades graderingar och eventuella viktiga händelser inom Ki no Kenkyukai
och Tomita Academy ska tas in.

6 § En ansökan från Ki no Kenkyukai om anslag för den årliga kostnaden för webbplats har
inkommit. Mötet beslöt bevilja anslaget på 1 650 kr.

7 § Det konstaterades att Ulf Evenås kommer att erhålla titeln shihan vid Kagami Biraki i Tokyo i
januari. Mötet beslöt anslå 12 000 kr för resan så att han själv ska kunna ta emot sin utmärkelse.

8 § Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

...........................................…………. .......................................…………...
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund, ordförande


