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Styrelseprotokoll 2010-02-21 
 
Tid och plats:  Telefonmöte kl. 10.00–12.00 
Närvarande: Leif Sunje, ordförande 

Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Anna Stensland, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Moa Lindell, ledamot 
Mikael Friberg, ledamot 
Patrik Unné, ledamot 

Frånvarande: Peter Gröndahl, ledamot 
Anna Nordqvist, ledamot 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Inkomna skrivelser 

Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser, fördelade uppgifterna och förde in 
dem i AP-listan. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

De senaste siffrorna från RF ekonomi innehöll ett flertal fel. Max utreder och 
återkommer med rapport via e-post. 

 
§ 6 Ärenden 
 
6.1 Boken om Jan Hermansson 

Leif, Max och Anna S jobbar fram ett förslag till lösning. 
  
6.2 50-års jubileet 2011 

Hombu Dojo i Tokyo har låtit meddela att Doshu tyvärr inte kan medverka vid ett 
jubileum 2011. Leif och Anna S skall träffa Urban Aldenklint för att få input till 
möjliga vägar. 

 
6.3 Verksamhetsplan 2010 

Leif presenterade ett förslag till verksamplan för 2010 som efter smärre 
justeringar godkändes av styrelsen. 

 
6.4 Budget 2010 

Max presenterade ett förslag till budget för 2010 som efter lite diskussion 
godkändes av styrelsen. 
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6.5 Jämställdhetspolicy 2010 
Styrelsen diskuterade förslaget på uppdaterad policy som efter lite justeringar 
godkändes. 

 
6.6 Finsk Aikido firar 40 år 

Leif reser till Helsingfors som representant från Svenska Aikidoförbundet och 
framför gratulationer. 

 
6.7 Bejing combat games 

Via IAF har vi fått inbjudan att medverka vid uppvisningar av Aikido vid Bejing 
combat games. 2 personer med utsedda reserver skall anmälas till IAF senast 28 
februari. Kriterierna för representanterna är att de skall vara under 40 år inneha 
minst 2 dan och att jämställdhet skall beaktas. Styrelsen beslutade att ett snabbt 
utskick med förfrågan om detta skall skickas till alla klubbarna och att Leif skulle 
ansvara för urvalet av representanter och för att informationen ska komma IAF 
tillhanda. 

 
6.8 Ansökan om inträde för sektion i förening 

Styrelsen beslutade bifalla ansökan från Mora budo klubb som medlem i 
Svenska Aikidoförbundet. 

 
6.9 Ansökan om samverkansbidrag 

Piteå Aikidoklubb och Bushido Luleå Budoklubb har inkommit med en ansökan 
om bidrag för ett gemensamt läger. Styrelsen beslutade bifalla ansökan med 
3000 kr. 

 
§ 7 Ärenden – i mån av tid 
 
7.1 Kravspecificering på Sverigeläger både vad avser aktiviteter och budget. 

Bordlades 
 
7.2 Sverigeläger 2010 

Bordlades 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
§ 9 Rekapitulering av AP-listan 
 
§ 10 Nästa möte 

Telefonmöte 14 mars kl. 10.00–12.00  
Konstituerande möte direkt efter årsmötet den 20 mars 
Fysiskt möte i Stockholm 17 april 10.30–18.00 

 
§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga för ett gott arbete och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Anna Stensland   Leif Sunje 
 


