PROTOKOLL
Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2019–4
Tid och plats: söndag 28 april 2019 kl. 10.00-12.00, Video
Närvarande:

1.

Magnus Burman, ordförande
Torbjörn Palmgren, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Jenny Lagerqvist, ledamot
Henrik Agertz, ledamot
Fredrik Schirén, ledamot
Helga Une, sekreterare

Sammanträdets öppnande
Magnus förklarade sammanträdet öppnat.

2.

Ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till ordförande för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Henrik till justerare.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från föregående möte (2019–3) gicks igenom och lades till handlingarna.

5.

Ekonomi
Barbro redovisade budget och utfall tom mars 2019.

6.

Val av ny ledamot i Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen beslutade
att
välja Åsa Bergström till ny ledamot i Graderingskommittén.

7.

Bidragsansökan
Stenkullens Aikidoförening har inkommit med en bidragsansökan. Ansökan innehöll inte
tillräckligt information för beslut och frågan bordlades.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se

8.

International Aikido Federation
Förbundsstyrelsen beslutade
att
utse Pia Moberg till förbundets representant i IAF Youth Working Group.
att
utse Jenny Lagerqvist till förbundets representant i IAF Gender Working Group.
Svenska Aikidoförbundet har via öppen utlysning erbjudit representanter för svensk aikido att
delta på IAF:s ungdomsläger i Bulgarien, 19–21 juli. Tre ansökningar har inkommit för åtta
personer sammanlagt och detta ryms inom föreslagen budget.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
skicka 5 ungdomar och 3 vuxna från Göteborg Aikidoklubb, Riai Aikido Dojo och
Aikido Dojo Gamlestaden till lägret.
Svenska Aikidoförbundet har av IAF fått erbjudande om att skicka två representanter för
svensk aikido till 2019 Chungju World Martial Arts Mastership i Korea.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
bevilja kostnadstäckning för flygbiljett till Jenny Kempe från IF Dojo Norrköping och
Elena Bogdanova från Göteborgs Aikidoklubb.
Svenska Aikidoförbundet har från IAF mottagit en inbjudan att medverka på det konstituerande
mötet för European Aikido Federation, 27 juli 2019 i Almere i Holland.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
Magnus reser till mötet som representant för svensk aikido.
Svenska Aikidoförbundet har sökt och beviljats bidrag från RF för 2018/2019 för internationellt
utvecklingsarbete (Strategiskt program att utveckla/bibehålla positioner inom International
Aikido Federation). Förbundet har från Leif Sunje, i hans uppdrag som vice ordförande i IAF,
mottagit ett äskande för ersättning av resekostnader vid hans närvarande på två IAF
sammanträden i 2019. Ett styrelsemöte för Directing Committee i Holland i juli samt ett IAF
Liaison Meeting i Japan i september.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
bevilja kostnadstäckning för resa, kost och logi för Leif för hans närvarande.

9.

Shidoin-nätverksträff
Förbundsstyrelsen bjuder in till en möteshelg i höst för alla svenska shidoins inom Aikikai.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
träffen sker lördag lunch till söndag lunch 21–22 september på Bosön på Lidingö, samt
att
Svenska Aikidoförbundet står för alla kostnader under helgen, mat och boende.

10.

Ungdomslägret 2019
Förbundsstyrelsen beslutade
att
ge Järfälla Aikidoklubb uppdraget att arrangera det nationella ungdomslägret. Lägret
kommer hållas 18–20 oktober.

11.

SB&K
Under Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 2019 dök det upp en fråga
kring handskador i den olycksfallsförsäkring hos Folksam alla föreningar anslutna till SB&K
omfattas av. Helga fick i uppgift att kontakta SB&K kansli och sätta sig in i ärendet.
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12.

Projektbidrag för jämställdhetsprojekt
Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället
för att driva jämställdhetsprojekt. Fredrik fick i uppdrag att skriva en ansökan som anknyter till
den kursverksamhet krig jämställdhet som lades till verksamhetsplanen på Ordinarie
Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 2019.

13.

Evenemang och uppvisning
Helga föredrog om förbundets engagemang i Idrottens Dag 3 juli i Visby under
Almedalsveckan, Prideparaden i Stockholm 3 augusti samt We are Stockholm i
Kungsträdgården i Stockholm 13–17 augusti.
Helga föredrog om sitt möte med Stefan Jansson angående uppvisningstruppen. Stefan och
Helga skall utforma ett förslag till uppdatering av den policy som förbundet tillhandahåller för
den nationella uppvisningstruppen. Vidare avser Helga och Stefan förslå en samlingshelg i höst
för truppen med en eventuell uttagning

14.

Hemsidan
Torbjörn och Henrik föredrog om möte sitt med KAN samt om sitt arbete med förbundets
nyhetsbrev. Det bildades en arbetsgrupp för det förberedande arbetet kring
projektet ”Dokumentation av svensk aikidohistoria”.

Vid protokollet
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Helga Une
Justeras

Justeras

………………………………………
Magnus Burman
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Henrik Agertz
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