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Protokoll fört vid  
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma 
 
Tid: Lördagen den 20 mars 2010, kl. 10.00–12.11 
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

 
1 Stämmans öppnande 

Svenska Aikidoförbundets ordförande, Leif Sunje, hälsade alla välkomna och förklarade 
stämman öppnad. 

 
2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman 

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 30 klubbar vara representerade med 
sammanlagt 41 röster. Efter upprop fastställdes detta röstetal. 

 
3 Fråga om stämman är behörigen utlyst 

Stämman befanns vara behörigt utlyst. 
 
4 Val av ordförande vid stämman 

Till ordförande vid stämman valdes Daniel Petersson. 
 
5 Val av sekreterare vid stämman 

Till sekreterare vid stämman valdes Anna Stensland. 
 
6 Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera stämmoprotokoll, 

samt val av två rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jöran Fagerlund och Lars Kockum. 

 
7 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 
8 Föredragande av verksamhetsberättelse 

Leif Sunje föredrog verksamhetsberättelsen. Urban Aldenklint påminde om Sveriges 
representation vid All Japan Demonstration den 23 maj vilket tillsammans med andra 
mindre  justeringar enligt nedan ska rättas. Därefter lades verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. Stämman föreslog att till nästa år göra statistiken tydligare genom att 
tudela statistiken på medlemsantal och antal som graderat. 

Under rubrik Kommittéer: 
”Jan Hermansson, hedersledamot,” ska vara: ”Jan Hermansson (hedersledamot),” samt ”Stefan 
Stenudd, sammankallande” ska vara: ”Stefan Stenudd (sammankallande)”. 

Tillägg under Internationellt efter stycke 1:  
”Sverige representerades den 23 maj på All Japan Demonstration på Budokan i Tokyo av Urban 
Aldenklint med flera.” 

Under Utnämningar och Graderingar: 
”Fukoshidoin” ska vara ”Fukushidoin”. 
”Mats Ahlin, Nuboko Aikidoklubb” läggs till under rubrik 3 dan. 
”Sören Olsson, Aikido Dojo Norrköping” fick 5 dan och inte 4 dan.  
”Mijael Huselius, Solna Aikido Klubb” ska vara: ”Mikael Huselius, Solna Aikido Klubb”.  
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Not 1. Under Utnämningar och Graderingar anmäldes en rättelse om ändrad klubbtillhörighet 
på ”Michael Esping”. Vid efterkontroll med graderingskommittén konstaterades att den 
ursprungliga uppgiften var korrekt varför denna uppgift fått kvarstå i verksamhetsberättelsen. 

Not 2. Under Medlemmar och klubbar finns uppgiften 105 klubbar. Konstaterades att i SB&Ks 
verksamhetsberättelse, i vilken Svenska Aikidoförbundets verksamhetsberättelse ingår, finns 
dessutom uppgiften 102 klubbar avseende Aikido (sidan 6). Förbundsstyrelsen kommer att 
påpeka diskrepansen för SB&K. 

 
9 Föredragande av förvaltningsberättelse 

Max Korkkinen föredrog förvaltningsberättelsen som efter vissa diskussioner och 
klargöranden lades till handlingarna. 

  
10 Revisorernas berättelse 

Jöran Fagerlund och Henrik Söderkvist föredrog revisionsberättelsen som 
rekommenderade förbundsstämman att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 
11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Förbundsstämman beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för det 
gångna verksamhetsåret. 

 
12 Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

(propositioner) 

Patrik Unné föredrog den nya lydelsen på stadgans kapitel 1 punkt b som efter 
diskussion antogs enhälligt av förbundsstämman. 

Mikael Friberg föredrog förbundsstyrelsens förslag på ny Jämställdhetspolicy som utan 
diskussion antogs av förbundsstämman. 

 
13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid enligt 3 kap 7 § inkommit till 

förbundsstyrelsen 
Inga motioner hade inkommit. 

 
14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Leif Sunje föredrog Verksamhetsplanen för 2010 som fastställdes efter viss diskussion. 
 
15 Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 
Förbundsstämman antog förbundsstyrelsens förslag om bibehållen avgift på 50 kr per 
medlem. 

 
16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga förslag på extra avgifter förelåg. 
 
17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden. 

Inga förslag på styrelsearvoden förelåg. 
 

Här gjordes ett kort avbrott då Leif Sunje delade ut de japanska diplomen för Shihan till Stefan 
Stenudd och Urban Aldenklint.  
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18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 
Förslag på budget föredrogs av Max Korkkinen. Stämman beslöt efter vissa diskussioner 
och klargöranden att godkänna förbundsstyrelsens budgetförslag. 

 
19 Val av ordförande 

Till förbundsordförande valdes Leif Sunje (omval). 
 
20 Val av kassör 

Till förbundskassör valdes Max Korkkinen (omval). 
 
21 Val av sekreterare 

Till förbundssekreterare valdes Anna Stensland (omval). 
 
22 Val av 2–6 övriga ledamöter 

Till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen valdes; 
Per-Åke Wilhelmsson (omval) 
Moa Lindell (omval) 
Mikael Friberg (omval) 
Patrik Unné (omval) 
Peter Gröndahl (omval) 
Ylva Beckman (nyval) 

 
23 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter 

Till ordförande i valberedningen valdes Jan Eriksson. 
Till övriga ledamöter valdes Daniella Lindberg och Per-Ola Olsson. 

 
24 Val av två revisorer 

Till revisorer valdes Jöran Fagerlund och Henrik Söderquist. 
 
25 Stämmans avslutande 

Leif Sunje tackade avgående Anna Nordquist, Åsa Bergström och stämmans ordförande 
Daniel Petersson med varsin bukett tulpaner. Stämmans ordförande tackade för allas 
deltagande, påpekade stämmans trevliga atmosfär och avslutade förbundsstämman.  

 
 
 
Vid protokollet    Stämmans ordförande 
 
 
 
...........................................………….  ...........................................…………. 
Anna Stensland   Daniel Petersson 
 
 
Justeringsman    Justeringsman 
 
 
 
...........................................………….  ...........................................…………. 
Jöran Fagerlund   Lars Kockum 


