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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–15 

 

Tid och plats: Söndag 14 december 2014 kl. 10.00–12.00, videosammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot  
Barbro Hälinen, ledamot 
Per Erik Stendahl, ledamot 
 

Frånvarande: Max Korkkinen, kassör  
Per-Ola Olsson, ledamot  
Jimmy Svensson, ledamot 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomisk rapport 

Barbro lämnade en ekonomisk rapport för året fram till och med november. Noterades 
att kansliet beslutat återgå till RF ekonomi från och med årsskiftet. 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att göra en avsättning för 55-årsjubileet med 50 000 kr. 

5. Inbjudan till UF-konferens 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har bjudit in samtliga underförbund till en 
konferens med fokus på gemensam framtidsstrategi. Varje UF har möjlighet att skicka 
två representanter till konferensen som äger rum 31 januari 2015. Förbundsstyrelsen 
avser att utse representanter vid kommande sammanträde.  

6. Verksamhetsberättelse 2014 

Redovisades status kring arbetet med verksamhetsberättelsen för 2014. 
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7. Almedalen 2015 

Barbro rapporterade att det inkommit mer information om Idrottens dag, en del av 
Almedalsveckan, som kommer att arrangeras onsdag 1 juli 2015.  

8. Ungdomsläger 2014 

Åsa lämnade en preliminär rapport från årets ungdomsläger.  

Noterades att det finns en grupp klubbar som anmält preliminärt intresse för att 
arrangera ungdomsläger i Örebro 2015. 

9. Lilla sportspegelns stora sportbok 

Noterades att Lilla sportspegelns stora sportbok nu utkommit. I bokens uppslag om 
aikido finns bl.a. en intervju med Sten Frödin och övningar som tagits fram av Urban 
Aldenklint. 

10. Graderingskommitténs sammansättning 

Leif rapporterade att Kerstin Fredbäck aviserat att hon kommer att avgå från 
graderingskommittén vid årsskiftet. Förbundstyrelsen vill rikta ett stort och varmt tack 
till Kerstin för hennes många års gärning i graderingskommittén. 

11. Utgivningsbevis Ki No Kenkyukai Sverige 

Per-Åke rapporterade att det i januari 2015 är dags att förnya utgivningsbeviset för Ki 
No Kenkyukai Sverige och att detta kommer att hanteras enligt gängse rutiner. 

12. My Sports 2015 

En rapport från Jimmy angående My Sports 2015 gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

13. Skrivelser och rapporter 

Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter gicks igenom och lades till handlingarna. 

14. Sammanträdesordning 

Diskuterades möjligheten att gå över till kortare veckomöten framgent. 

15. Kommande sammanträdesdatum 

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

Videosammanträde söndag 8 februari kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 1 mars kl. 10.00–12.00. 

16. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Ulrika Öberg Barbro Hälinen 


