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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–11 

 

Tid och plats: Tisdag 26 augusti 2014 kl. 22.00–23.45, videosammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Max Korkkinen, kassör  
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot  
Per-Ola Olsson, ledamot  
Per Erik Stendahl, ledamot 
Jimmy Svensson, ledamot 

Frånvarande: Barbro Hälinen, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomisk rapport 

Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med juli. Konstaterades att 
underlaget från kansliet innehåller att antal felaktigheter. 

5. Folder 

Per-Ola presenterade det förslag till folder om aikido som han tagit fram tillsammans 
med Andrea Embring. Foldern har tagits fram med avsikt att göras tillgänglig för alla 
medlemsklubbar och ger användarna möjlighet att enkelt lägga till egen 
kontaktinformation. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att fastställa foldern. 

6. Sverigeläger 2014 

Arrangörerna av Sverigelägret hade inkommit med förfrågan om riktlinjer inför 
slutrapportering av lägret. Åsa fick i uppdrag att besvara frågan. 
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7. Ungdomsläger 2014 

Åsa hade väckt frågan om att öka summan som avsatts för resebidrag till höstens 
ungdomsläger. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att avsätta ytterligare 15 000 kr från medlen för ungdomssatsning till resebidrag till 
ungdomslägret. 

8. Högre grader aikikai 

Leif föredrog graderingskommitténs förslag till rekommendationer till högre grader.  

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt 
att ställa sig bakom graderingskommittén förslag. 

Leif fick i uppdrag att handlägga detta förslag gentemot Stiftelsen Aikikai i egenskap 
av förbundsordförande. 

9. Internationell representation 

I samband med IAF Directing Committees sammanträde i september arrangeras 
även ett läger där bl.a. Waka-sensei kommer att instruera. Förbundsstyrelsen anser 
att det är strategiskt viktigt för förberedelserna av förbundets 55-årsfirande att närvara 
vid arrangemanget. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att uppdra åt Leif att representera förbundet vid och delta i IAF:s arrangemang i 
Cluj-Napoca i Rumänien i september. 

10. Reviderade dangraderingsavgifter 

Leif föredrog graderingskommitténs förslag till beslutsprocess för årlig revidering av 
dangraderingsavgifterna. Syftet med att formalisera beslutsprocessen är att få till en 
regelbunden översyn av avgifterna så att dessa reflekterar förbundets kostnader som 
bl.a. beror på aktuell yenkurs. Jimmy yrkade på en alternativ formulering av 
underlaget.  

Efter diskussion och försöksvotering beslutade förbundsstyrelsen att  
att fastställa graderingskommitténs förslag till beslutsprocess för revidering av 
dangraderingsavgifter. 

Från graderingskommittén förelåg även förslag till nya dangraderingsavgifter.  

Förbundsstyrelsen beslutade  
att fastställa reviderade dangraderingsavgifter att börja gälla från och med 1 januari 
2015. 

11. Reviderade graderingsregler 

Leif föredrog graderingskommitténs förslag till revidering av graderingsreglerna. 
Ändringarna föreslås för att skapa tydlighet och bättre följa Stiftelsen Aikikais 
reglemente. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att fastställa de föreslagna ändringarna på alla punkter utom kapitel 3.2 punkt 2, 
samt 
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att bordlägga diskussionen och beslut kring revidering av kapitel 3.2 punkt 2 till 
kommande sammanträde. 

12. Skrivelser och rapporter 

Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter lades till handlingarna. 

13. Kommande sammanträdesdatum 

Videosammanträde onsdag 17 september kl. 22.00–23.00. 

Videosammanträde söndag 19 oktober kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 15 november kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 
14 november kl. 19.00.  

Videosammanträde söndag 14 december kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 17 januari 2015 kl. 09.00–16.00 med förmöte 
fredag 16 januari kl. 19.00.  

14. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Ulrika Öberg Per Erik Stendahl 


