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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–5 

 

Tid och plats: Lördag 6 april 2013 kl. 9.00–16.00 på Hotell Oden i Stockholm 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Jennie Hedrén Hasselros, ledamot 
Barbro Hälinen, ledamot 
Moa Lindell, ledamot 
Per-Ola Olsson, ledamot 
Patrik Unné, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

3. Ekonomisk rapport 

Max lämnade en ekonomisk rapport till och med mars 2013. 

4. Projektbidrag 

Från Gubbängens Aikidoklubb hade inkommit en ansökan om ett projektbidrag med 
1 500 kr avseende innovationsarbete som innefattar en uppvisning i Kungsträdgården 
under Körsbärsblommans dag. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att bevilja Gubbängens Aikidoklubb ett projektbidrag på 1 000 kr under rubriken 
innovationsarbete, samt 
att anmoda klubben att efter evenemanget bidra med en artikel för publicering på 
hemsidan. 

Moa fick i uppdrag att återkoppla till Gubbängens Aikidoklubb. 

5. Sverigeläger 2014 

Till förbundsstyrelsen hade inkommit två ansökningar om att arrangera Sverigelägret 
2014, dels från Kristianstads Aikikai Klubb och dels från göteborgsklubbarna 
Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo och Aikido Dojo Gamlestaden tillsammans. 

Vid förbundsstyrelsens avvägning fästes stor vikt att de senaste två lägren legat i 
södra Sverige och att det därför kan vara lämpligt att byta region. Göteborg är 
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dessutom en storstad vilket borgar för att vi på nästa läger kan räkna med så många 
deltagare att ekonomin inte är i farozonen. De allmänna kommunikationerna till 
Göteborg talar även till Göteborgs fördel. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo och Aikido Dojo Gamlestaden till 
arrangörer av Sverigelägret 2014. 

Per-Åke deltog inte i beslutet under denna punkt. 

6. Webbplatsen 

Presenterades ett förslag till text på 1 000 ord om aikido som komplement till de 
texter på 100 respektive 300 ord som redan är framtagna och publicerade på 
webbplatsen. Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget samt gav Per-Ola och Patrik i 
uppdrag att göra mindre justeringar i texten. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att anta 1 000-ordstexten om aikido efter att justeringarna gjorts av Per-Ola och 
Patrik. 

7. Jämställdhet 

Diskuterades framskridandet av arbetet med 4R. 

Patrik fick i uppdrag att författa en kortfattad informationstext om 4R-metoden, dels 
för publicering på webbplatsen och dels för e-postutskick till klubbarna i syfte att hitta 
en klubb som vill vara värd för ett pilotprojekt. 

8. Ungdomsåret 

Diskuterade förslag på aktiviteter under ungdomsåret samt de synpunkter som 
framfördes på stämman angående datum för höstens nationella ungdomsläger. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa datumen för det nationella ungdomslägret till helgen 2–3 november 
2013. 

Moa fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta ytterligare ledamöter till 
projektgruppen då nuvarande tre kan vara för lite. 

Per-Ola fick i uppdrag jobba med PR inför evenemanget. 

9. Filmprojekt 

Alvaro Campo hade kontaktat förbundsstyrelsen med en idé om ett filmprojekt om 
aikido i Sverige. Patrik fick i uppdrag att kontakta Alvaro för en förutsättningslös 
diskussion om projektet och dess möjligheter. 

10. Stämmoprotokoll 

Per-Åke rapporterade att en närmare läsning av stämmoprotokollet från 2012 
påvisade några felaktigheter. Stämmans ordförande, sekreterare och justerare är 
vidtalade om behovet av att korrigera protokollet. 



 SVENSKA    
 AIKIDOFÖRBUNDET 
 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2013–5   Sida 3 av 4 

11. Profilprodukter 

Per-Åke rapporterade från arbetet med förbundets webbshop för profilprodukter och 
förevisade även en demoversion av webbshopen. 

12. Medlemsansökan 

Musubi Dojo Kampsportförening (Löddeköpinge) hade hört av sig med en förfrågan 
om status på sin medlemskapsansökan för ny aikidosektion. Förbundsstyrelsen 
konstaterade att ansökan ännu inte kommit från kansliet till styrelsen för 
handläggning. 

13. Mecenatkortet 

Per-Ola väckte förslag om att utreda ifall ett samarbete med Mecenatkortet skulle 
kunna vara ett alternativ för att marknadsföra aikido i studentkretsar. Styrelsen 
uppdrog åt Per-Ola att undersöka möjligheterna. 

14. IdrottOnline medlemsregistrering 

Kansliet hade återigen påmint om att alla klubbar behöver skriva in samtliga 
medlemmar i IdrottOnline. Styrelsen bestämde att göra en påstötning per e-post till 
klubbarna i Svenska Aikidoförbundet. Moa och Per-Åke åtgärdar detta. 

Max uppdrogs att skriva en artikel till webbplatsen om de fördelar som finns med att 
använda IdrottOnline för t.ex. närvaroregistrering. 

15. Almedalsveckan 

Jennie rapporterade att Kenshin Kai Aikido (Visby) är intresserade av att delta med 
uppvisning på Idrottens dag under Almedalsveckan. Styrelsen uppdrog åt Barbro att 
koordinera med klubben och samordnaren Pernilla Johansson angående att bruka 
förbundets standarflaggor. 

16. Skrivelser och rapporter 

Genomgicks några inkomna skrivelser och rapporter. 

17. Kommande sammanträdesdatum 

Bestämdes en arbetsplan med följande styrelsesammanträden: 

Videosammanträde söndag 19 maj kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 16 juni kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 28 juli kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm eller Göteborg lördag 24 augusti kl. 09.00–16.00 med 
förmöte fredag 23 augusti kl. 19.00. 

Videosammanträde söndag 22 september kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 20 oktober kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 16 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 
15 november kl. 19.00. 
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Videosammanträde söndag 15 december kl. 10.00–12.00. 

18. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ulrika Öberg Leif Sunje 


