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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte  
 
Plats: Frimurarhotellets konferensavdelning i Linköping 
Datum: 2008-04-13   Tid: 09.00 
Närvarande: Mika Perälä ordförande, Mats Alexandersson, Marie Arvidsson, Mathias 
Bäck, Manne Hasselros kassör, Anna Stensland sekreterare, Per-Åke Wilhelmsson 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes efter tillägg av punkterna: 
 

• Utse representant till utbildningskommittén (§13).  
• Utskick till medlemmarna med förtydligad resultatbudget (§14). 
• Uppdatering av adressregister (§15). 
• Kvar från föregående styrelse? (§16). 

 
§3 Föregående mötets protokoll 
Protokollet från föregående möte (08-02-10) godkändes. 
 
§4 Rapporter 
Ordföranden rapporterade om att Förbundsstyrelsen skall ha styrelsemöte 17-18 maj, 
vid vilket Ordföranden kommer att delta. 
 
Kassören rapporterade om den ekonomiska lägesrapport han efter förfrågan fått från 
förbundet. Det ekonomiska läget för Aikidosektionen är okey. 
Kassören beskriver svårigheterna i att få en tydlig bild av konteringar, verifikationer 
mm i rapporterna från förbundet. Kassören fick i uppdrag att skapa en ekonomirapport 
som tydligare beskriver det ekonomiska läget så att den lättare kan behandlas vid 
styrelsemöten. Denna rapport skall vara styrelsen tillhanda 1 vecka innan 
styrelsemöte. Styrelsen beslutade godkänna rese- och logikostnader för möte mellan 
Kassören och RF-ekonomi på kansliet i Stockholm. 
 
Manne rapporterade från senaste mötet i Utbildningskommittén. 
Det händer inte så mycket. Styrelsen konstaterade att det finns behov av att ta reda på 
vad Utbildningskommittén kan erbjuda och hur det överrensstämmer med 
medlemmarnas behov. Frågan noteras som ett framtida uppdrag inom styrelsen. 
 
§5 Verksamhetsplanen 
Punkten bordlades på grund av tidsbrist vid detta möte. 
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§6 Betalning av högre dangrad 
På förfrågan om Svenska Aikidosektionen ska bekosta Ulf Evenås 7 dan beslutade 
styrelsen att bifalla ansökan. Denna utgift kommer att belasta kontot för 
Graderingskommittén. Med detta avslutas konverteringarna av Iwama grader. 
 
§7 Incident på Sverigelägret 
Styrelsen diskuterade den incident som inträffade under Sverigelägret mellan en 
instruktör och en elev. Ordföranden fick i uppdrag att informera den utsatte om hur han 
ska gå till väga om han vill anmäla incidenten till Förbundets Juridiska nämnd. 
Styrelsen rekommenderar att så görs mot bakgrund av att vi vill ha denna incident 
utredd för att skapa klarhet i det som skett så att svensk Aikido kan lämna den bakom 
sig. Ordföranden ålades även att informera instruktören. 
 
§8 Vidimeringar 
Styrelsen diskuterade frågorna i ämnet Vidimering av dangrader och kom fram till 
följande: 
 

• Styrelsen är ansvarig för och utförare av vidimering av dangrader. 
• Styrelsen beslutade att ett register för vidimeringar skall upprättas och att 

ansvaret för detta register ligger hos styrelsen. Uppdraget ålades Manne. 
• Tydlig dokumentation (beskrivning) av vidimeringsförfarandet och rutinerna 

kring detta skall finnas på sektionens hemsida. Uppdraget ålades Manne. 
• Anmälningsblankett för ansökan om bevis för vidimering skall finnas på 

sektionens hemsida. Uppdraget ålades Per-Åke.  
• En e-post adress för ansökan om vidimering ska finnas på sektionens hemsida. 

Uppdraget ålades Manne. 
• Ordförande fick i uppdrag att be Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige, 

Takemusu Aiki Tomita Academy samt Ki No Kenkyukai att skicka sina 
dangradskrav till oss så att de skulle bli godkända för vidimering. 

• Styrelsen gav Manne uppdraget att vara ansvarig för vidimering. 
 
§9 Boken om Jan Hermansson 
Frågan kring Aikidosektionens medverkan i kostnader för boken om Jan Hermansson 
bordlades i brist på information. Ordförande skaffar fram bakgrundsinformation och 
mailar ut till styrelsen så att beslut kan tas på telefonmötet den 22 april kl. 08.00.  
 
§10 Sverigelägret  
Kostnaderna för Sverigelägret 2008 diskuterades. Styrelsen beslutar tillskjuta 25 000 
kronor (vilket är 5000 kronor mer än budgeterat) till Linköpings Budoklubb. Linköpings 
Budoklubb skall skicka faktura till Kassören. Mika deltog inte i beslutet. 
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§11 Representation på IAF 
Uppmaning har inkommit att det är hög tid att boka resa för representation på IAF 
(International Aikido Federation) i oktober. Styrelsen beslutade att Ordföranden skall 
åka. Mathias, Manne och Marie vill gärna åka. Ordföranden fick i uppdrag att reda på 
om Jörans resekostnader (Jöran är revisor i IAF) betalas av IAF. Kassören fick i 
uppdrag att ta reda på hur det förhåller sig med de pengar som sektionen äskat från 
Förbundet för resa till IAF. Beslut om vilka och antal resenärer tas på telefonmötet den 
22 april kl. 08.00.  
 
§12 Graderingskommittén 
Styrelsen för Svenska Aikidosektionen är de som tillsätter medlemmarna i 
Graderingskommittén. Frågan om styrelsen vill förändra något i Graderingskommitténs 
sammansättning bordlades till telefonmötet den 22 april kl. 08.00. Medlemmarna i 
styrelsen fick i uppdrag att läsa på och tänka till angående eventuella förändringar till 
nästa möte. 
 
§13 Utse representant till utbildningskommittén 
Styrelsen utsåg Manne som representant till Förbundets Utbildningskommitté. 
 
§14 Utskick till medlemmarna med förtydligad resultatbudget 
Vid Årsstämman ålades styrelsen att förtydliga det ekonomiska resultat som 
presenterades. Styrelsen gav Kassören uppdraget att med hjälp av Pierre Åkerblom 
(tidigare Kassör) få fram ett dokument som förtydligar vad som döljer sig bakom 
budgetens luddiga poster. Detta dokument skickas ut till medlemmarna samt 
publiceras på sektionens hemsida så fort som möjligt efter telefonmötet den 22 april.  
 
§15 Uppdatering av adressregister  
Adressregister och kontaktuppgifter över Aikidosektionens medlemmar är bitvis 
inaktuellt. Ordförande fick i uppdrag att be om hjälp från kansliet med att uppdatera 
medlemsregistret. Om Kansliet ej har möjlighet till detta fick Mathias uppdraget att se 
till att medlemsregistret blir uppdaterat. 
 
§16 Kvar från föregående styrelse?  
Per Åke hade under föregående verksamhetsår aktualiserat frågan kring brister i 
sektionens hemsida. Förbundet är på gång med ett nytt webbsystem, men vi vet ej 
exakt när det blir verklighet. Då sektionens hemsida är vår viktigaste informationskanal 
ålade styrelsen Per-Åke att ta fram ett förslag på förbättrad navigering och struktur på 
sektionens hemsida för implementering snarast möjligt.  
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§17 Kommande möten 
 

• Telefonmöte tisdag 22 april kl 08.00 
• Telefonmöte onsdag 28 maj kl 21.30 
• Fysiskt möte 20-21 september. Plats beslutas senare. 

 
 
 
§18 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid Protokollet:   Justeras: 
 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
Anna Stensland   Mika Perälä, ordförande 
 
  


