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Protokoll fört vid Aikidosektionens styrelsemöte
2004-06-17

Plats: Telefonmöte
Tid: 18.00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Magnus Bäcklund
Kerstin Fredbäck
Niklas Risberg
Mikael Sjögren

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Dagordningen genomgicks och godkändes.

3 § Följande rapporter avlades:
- Från förbundsstyrelsens senaste möte fanns inget särskilt att rapportera.
- Sektionens ekonomi är för närvarande mycket god.
- Det meddelades att Cynthia Lo inte längre arbetar på förbundskansliet.
- Styrelsen var representerad vid förbundsstyrelsens uppvaktning av Stefan Stenudd på
hans 50-årsfest.

4 § Mötet beslöt att till IAF-konferensen i Tokyo i september skicka fyra deltagare, nämli-
gen Jöran Fagerlund, Stefan Stenudd, Kai Löfgren och Maria Mossberg. Det slutliga an-
talet deltagare från Sverige är dock beroende av ett internationellt stimulansbidrag från
RF. Kais deltagande betalas av IAF, eftersom han är ledamot i dess styrelse.

5 § Aikidosektionen har erhållit 35 000 kr för en elitsatsning. Vad dessa pengar ska använ-
das till behöver diskuteras ordentligt. Mötet beslöt att skjuta diskussionen till den plane-
rade framtidskonferensen i november (se 6 - 8 §§).

6 § Mötet beslöt att under hösten 2004 anordna den i årets verksamhetsplan angivna fram-
tidskonferensen för att diskutera aikidons framtida utveckling i Sverige.

7 § Här beslöts att ajournera mötet för att återupptas den 20 juni kl. 18.00  -  även då i form
av ett telefonmöte.

8 § Tidpunkt för framtidskonferensen bestämdes till den 27 – 28 november. När det gäller
platsen för konferensen befanns Jönköping vara ett bra alternativ. Niklas åtog sig att un-
dersöka detta vidare. Jöran skickar ut skriften "Dojo no kokoro" från årsmötet 1996 som
diskussionsunderlag till nästa styrelsemöte.
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9 § Med anledning av påstötningar från Ki-kommittén med begäran om att sektionen skall
betala registreringsavgift för dess hemsida, beslöt mötet att avslå begäran. Motivet är
framför allt att detta är en förbundsfråga och inte en sektionsfråga.

10 § När det gäller Aikidosektionens hemsida, www.budokampsport.se/aikido, beslöt mötet att
Svenska Aikikais hemsida, www.aikikai.net bör inordnas i denna. Till innehållsansvarig
för sektionens hemsida och kontakperson mellan styrelsen och webbmastern utsågs Kers-
tin.

11 § När det gäller utbildning fastslogs att det föreligger ett behov av aikidospecifika in-
struktörsutbildningar vid sidan av förbundets gemensamma utbildningar. Ett bra exempel
är den kurs som genomfördes i Jönköping för några år sedan. Niklas och Mikael funderar
på ett utbildningsprogram till framtidskonferensen. De skriver dessutom ett avsnitt om
utbildning i den kommande versionen av skriften "Dojo no kokoro".

13 § Tid och plats för nästa möte bestämdes till den 28 augusti i Stockholm.

14 § Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

...........................................…………. ........................................…………...
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund


