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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 2007-02-18.

Plats: Telefonmöte
Tid: 16:00
Närvarande: Jöran Fagerlund, ordförande

Kerstin Fredbäck
Niklas Risberg
Mikael Sjögren

1 § Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes.

2 § Mötet beslöt att det protokoll från styrelsemötet i Jönköping under påskhelgen 2006 som aldrig
blev utskrivet, på något sätt ska skaffas fram.

3 § Jöran rapporterade från förbundsstyrelsens möte. Bl.a. meddelades att förbundets ordförande
Britt Solberg inte ställer upp för omval. En ny ordförande söks alltså.

4 § Graderingskommitténs förslag till nytt regelverk för graderingar inom Aikikai i Sverige
diskuterades (se även protokoll 06-10-14, 5 §). Vissa klarlägganden gjordes i diskussionen. Bl.a.
är det klubbar som är arrangörer av dangraderingar (eller graderingskommittén på styrelsens
uppdrag). Vidare ska varje graderingstillfälle godkännas av kommittén.
Mötet beslöt efter ovanstående klarlägganden:
att anta förslaget till graderingsregler.
att sänka priserna på dangrader till
1 dan 1000 kronor (den som redan är medlem i Aikikai betalar 600 kronor)
2 dan 1000 kronor
3 dan 1200 kronor
4 dan 1600 kronor
5 dan 2000 kronor
6 dan 2500 kronor
7 dan 3000 kronor
att eftersom Hombu Dojo inte skickar faktura för graderna 7 dan och upp ersätta Jan Hermansson
för de ¥ 130000 han lagt ut för diplomet för 7 dan och fakturera Iyasaka Aikidoklubb avgiften på
3000 kronor.
att arvodena för examinatorer i princip avskaffas i andra fall än när graderingskommittén är
arrangör. I detta fall ska arvodet vara 800 kr/examinator. I normalfallet blir arvodet en fråga
mellan arrangör och examinatorer.
Det förutsätts att vissa korrekturmässiga ändringar i texten görs före publiceringen

5 § Styrelsens förslag till årsmötet om verksamhetsplan och budget för år 2007 antogs efter en kort
diskussion.

6 § En skrivelse från Brandbergens Aikidoklubb om nekat bidrag (protokoll 06-10-14) för
Suganolägret våren 2006 förelåg. Inga skäl att ändra beslutet befanns föreligga. Jöran uppdrogs att
besvara skrivelsen med en ursäkt för att beslutet drog ut på tiden i onödan.
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7 § Jöran uppdrogs att sluta ett rimligt avtal med Stefan Lagström rörande boken om Jan
Hermansson.

8 § Det konstaterades med glädje att Ulf Evenås har erhållit titeln shihan vid Kagami Biraki i Tokyo i
januari.

9 § Jöran uppdrogs att framföra följande förslag till proposition till stämman på förbundsstyrelsens
sammanträde 2007-02-25:

Alla medlemmar skall ha samma värde

En grundläggande princip i en demokratisk organisation är att alla medlemmar har en röst. Så är
inte fallet i förbundets stadgar idag då det finns ett tak för hur många röster en medlemsförening
kan ha på stämman. En förening kan maximalt ha tre röster det innebär att alla nya medlemmar
som söker sig till en förening med 299 medlemmar inte räknas vid förbundsstämman. Vi föreslår
därför att den övre gränsen för hur många röster en förening kan ha på stämman tas bort.

Vi anser vidare att uppdelningen i en röst per påbörjat hundratal medlemmar är
otidsenlig. Modern teknik i mötesanläggningar gör rösträkning enkelt. Samtidigt vill vi inte vara
beroende av elektronisk räkning. En rimlig indelning är en röst per påbörjat femtiotal röster.

Vi föreslår därför stämman att besluta:

att tredje stycket i 3§ ”Rösträtt” i kapitel 2 ”Förbundsstämma” ändras till: ”Varje röstberättigad
förening har en röst för varje påbörjat 50-tal, senast den 31december året före verksamhetsåret
redovisade, medlemmar. Förening skall representeras av befullmäktigat ombud.”

8 § Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

...........................................…………. .......................................…………...
Kerstin Fredbäck Jöran Fagerlund, ordförande


