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Protokoll från Aikidosektionens styrelsemöte 27-28 juni 
 

Plats: Hotell Rival, Stockholm 
Tid: Lördag14:00-19:45 och söndag 8:30-11:50  
Närvarande:  Mika Perälä - ordförande 

Per-Åke Wilhelmsson – vice ordförande 
Anna Stensland - sekreterare 
Anna Nordquist 
Moa Lindell 

Frånvarande:  Manne Hasselros, kassör, Mats Alexandersson  
 

§1  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes 
 
§4 Rapporter  
Ekonomi: inget utanför ramarna har inträffat, ekonomin ser fortsatt god ut.   
Sverigeläger: inget nämnvärt att rapportera förutom att arbetet fortskrider. 
Jöran Fagerlund har tackat ja till att skriva Aikidodelen i jubileumsboken för Svenska Budo och 
Kampsportsförbundets 50 år. 
 
§5 Boken om Jan Hermansson. 
Mika rapporterar att Per Melander på Aikidostore.com är intresserad av att sälja boken. Vi 
bordlägger denna fråga tills, Aikidoförbundet är bildat eftersom vi då har möjlighet att skriva 
egna avtal. 
 
§6 Ansökan om bidrag 
Kriterierna för bidragen genomarbetades oh uppdaterades under mötet. Styrelsen beslutade ta 
fram ett formulär för bidragsansökning som matchar kriterierna. När detta  är klart publiceras 
både formulär och de nya kriterierna på webbplatsen. 
Två ansökningar har inkommit som styrelsen tog ställning till: Vanadis Aikidoklubb, Stockholm, 
Lilla Nakaima, Stockholm, Budo Ken Aikikai, Nyköping och Kenshinkai Aikidoklubb, Visby har 
ansökt om bidrag för ett gemensamt läger på Gotland. Styrelsen beslutade avslå ansökan om 
bidrag till detta läger då kostnader och avgiften för lägret är låga och vi anser att detta 
evenemang inte har några ekonomiska svårigheter. Sundsvall Aikidoklubb, som ingår i en 
samverkan av klubbar som kallas Houku Aikikai, har ansökt om bidrag för ett läger. Ansökan 
som sådan uppfyller i egentligen mening inte kriterierna för klubbsamverkansbidrag, men i och 
med att detta involverar flera klubbar inom Houku Aikikai och därmed främjar mångfald inom 
svensk Aikido samt att klubben inte fått bidrag för detta evenemang tidigare beslutade 
styrelsen ge ett bidrag på 3000 tusen kronor. Anna Nordqvist meddelar de ansökande 
klubbarna om styrelsens beslut. 
 
§7 Stämma 2010  
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Styrelsen beslutade att Aikidosektionen ska hålla Årsmöte (det allra sista) och Svenska 
Aikidoförbundet ska hålla Ordinarie förbundsstämma den 20 mars 2010 klockan 10.00-12.00 
på Sheraton i Stockholm.  
Styrelsen kommer att motionera om att SB&K’s stämma skall hållas på en söndag för att 
Aikidoförbundet då kan hålla årsmöte på lördag eftermiddag vilket skulle ge större möjligheter 
för medlemmarna att hinna resa till Aikidoförbundets årsmöte.  
 
§8 Representant krishanteringskonferens  
Peter Spangfort går som Aikidons representant på konferensen. 
 
§9  Vidimeringsintyg 
Styrelsen kom överens om innehållet i vidimeringen. Förslaget på vidimeringsintyg ska efter 
remis i graderingskommittén ersätta de tidigare vidimeringsdiplomen. När vidimeringen är 
färdig kommer formuläret för beställning av vidimering att publiceras på webbplatsen. Vid 
denna tidpunkt kommer beslutet om icke automatisk vidimering av dangrader att träda i kraft.  
 
§10  Extra årsmöte i oktober 10-11 oktober 
Styrelsen diskuterade det praktiska kring årsmötet samt kring tids fördelning under helgen. 
Lördag från klockan 11.00 tillägnas vision 2020 och stadgarna för det blivande 
Aikidoförbundet. Söndag förmiddag vigs åt extra årsmöte i Aikidosektionen och konstituerande 
stämma för Aikidoförbundet. Inbjudan skall skickas ut i början på augusti. 25 000:- är avsatta 
till resebidrag som söks på samma premisser som till ordinarie årsmöte. Styrelsen diskuterade 
stadgar och vision 2020 samt hur och när information skall ges till klubbarna. 
 
§11  Verksamhetsplan  
Styrelsen gjorde en avstämning av de listade åtgärder som skall utföras under året för att 
uppfylla verksamhetsplanen. 
Internationellt: Pengar finns att söka från RF för internationella aktiviteter. Ansökan från 
styrelsen skall vara Kansliet tillhanda den 28 augusti. Information från personer med 
erfarenhet av internationell verksamhet inom de olika stilarna skall samlas in. Bidrag skall 
även sökas inför Doshu’s besök vid 50-årsjubileet 2011.  
 
§13  Genomgång mötets  to do 
 
§14  Kommande möten 
Fysiska möten: 22-23 augusti i Stockholm, fredag 9 oktober 18.00 i Stockholm, 28-29 
november plats ej ännu bestämt, 23-24 januari plats ej ännu bestämt. Vid behov kommer 
telefonmöten att hållas där emellan. 
 
§15  Mötets avslutande 
Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
  
Vid protokollet:     Justeras: 
 
...........................................………….  .......................................…………... 

Anna Stensland   Mika Perälä, ordförande  


