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Protokoll från möte med förbundsstyrelsen 11 september 2010 
 

 
Tid och plats:  09.00-16.00, SB&K’s kansli 
 
Närvarande: Leif Sunje, ordförande 

Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Anna Stensland, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Moa Lindell, ledamot 
Patrik Unné, ledamot  
Ylva Beckman, ledamot 
Mikael Friberg, ledamot 
Maria Mossberg deltog under § 6.2 

 
Frånvarande Peter Gröndahl, ledamot 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möten genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Inkomna skrivelser 

Växjö har inkommit med rapport från lägret med Pia Moberg som fått 
jämställdhetsbidrag. Rapporten kommer att läggas upp på Aikidoförbundets 
webbplats. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Max föredrog den ekonomiska rapporten vilken visar att det ekonomiska läget 
är gott.  

 
§ 6 Ärenden 
 
6.1 Lösa frågan om vidimering 

Per-Åke ska färdigställa vidimeringens utseende i veckan som kommer. 
 
6.2 Svensk aikidos 50-årsjubileum 

Till styrelsens glädje har Maria Mossberg assisterad av Ulf Hjerppe åtagit sig 
uppgiften att fungera som projektledare för 50 årsjubileet. Mötet diskuterade 
jubileets upplägg och innehåll. Maria ombads ta fram en projektbudget och att 
medverka på alla nästkommande fysiska styrelsemöten. Styrelsens intention är 
att 50-årsjubileet skall vara ett roligt evenemang för alla Aikido utövare i 
Sverige. 
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6.3 Lägerpolicy för förbundet/Organisera läger med 3 IAF medlemmar 
Patrik presenterade ett nytt förslag på skrivning i policyn som diskuterades och 
skall justeras till nästa styrelsemöte. 

 
6.4 Fukushidoin- & Shidoinutbildning 

Peter rapporterade via e-post att det nu är 17 deltagare anmälda till kommande 
utbildning i september. 

 
6.5 Propå från förbundsledningen om aikidons arbetslast på kansliet 

Leif presenterade det förslag till lösning som Leif och Mona kommit överrens 
om. Styrelsen beslutade godta förslaget som kommer att sättas i bruk from 15 
november 2010. SB&K’s beställningsformulär skall finnas tydligt länkad på 
Aikidoförbundets hemsida. Styrelsen skall påminna klubbarna inför sista 
beställningsdatum. 

 
6.6 Klarlägga och dokumentera ekonomiska rutiner för vår graderingskommitté 

Bordlades. 
 
6.7 Sport Accord Combat Games Peking 

Leif berättade lite av det han fått veta från de svenska delegaterna. Våra 
delegater skötte sig mycket bra i alla sammanhang. Stefan Stenudd och Leif 
skall sammanställa åsikter/kommentarer som återkoppling till IAF inför nästa 
Combat Games. Rapport från delegaterna skall inkomma till styrelsen. Länkar 
till filmerna från Combat Games skall länkas på Aikidoförbundets webbplats. 

 
6.8 Verksamhetsplanen 

Styrelsen diskuterade de olika aktiviteter och uppgifter som skall utföras i 
enlighet med verksamhetsplanen.  

 
6.9 Nationell uppvisningstrupp 

Leif har förberett frågan med ett underlag som styrelsen diskuterade. Styrelsen 
beslutade att påbörja arbetet med att skapa en nationell uppvisningstrupp. Leif 
och Max skall precisera mål och upplägg inför fortsatt arbete. 

 
6.10 Tamura Shihans frånfälle 

Leif återberättade lite av Urbans intryck från minnes ceremoni samt att vårt 
deltagande var uppskattat. Urban inkommer med en skriftlig rapport. 

 
6.11 Sugano Shihans frånfälle 

Leif, Stefan Stenudd och Urban Aldenklint har från Aikidoförbundet sänt ett 
kondoleans brev via e-post till New York Aikikai. 

 
§ 7 Genomgång av AP-listan 
 
§ 8 Övriga frågor   

Per-Åke påtalade vikten av att alla frågor som ska behandlas på styrelsemöten 
bör förberedas i rätt tid och på rätt sätt. 
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§ 9 Nästa styrelsemöte 

Telefonmöte 24 oktober kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt möte 20 november kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 19 november. 
Telefonmöte 12 december kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt möte 22 januari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 21 januari. 
Fysiskt möte 26 februari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 25 februari. 
Telefonmöte 20 mars kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt styrelsemöte 26 mars kl. 12.00 (efter förbundsstämman). 

 
§ 10 Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga och speciellt Maria Mossberg för ett gott arbete 
och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Anna Stensland   Leif Sunje 


