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Protokoll från möte med förbundsstyrelsen 20 november 2010 
 
Tid och plats:  09.00-16.00, SB&K’s kansli 

 
Närvarande: Leif Sunje, ordförande 

Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Anna Stensland, sekreterare, närvarande t.o.m. punkt 5.6. 
Max Korkkinen, kassör 
Moa Lindell, ledamot 
Patrik Unné, ledamot, mötessekreterare fr.o.m. punkt 5.7 
Ylva Beckman, ledamot 
Mikael Friberg, ledamot 
Peter Gröndahl, 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 möten genomgicks och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 

Max föredrog den ekonomiska rapporten vilken visar att det ekonomiska läget 
är gott. 

 
§ 5 Ärenden 
 
5.1 Svensk aikidos 50-årsjubileum 

Styrelsen diskuterade senaste rapporten från arbetet med 50-årsjubileet som 
inkommit från Maria Mossberg. Projektgruppen som leds av Maria Mossberg 
består idag av; Ulf Hjerppe, Jimmy Svensson, Åsa Bergström och Anna 
Stensland. 
Styrelsen beslutade att syftet med uppvisningen är att den skall visa bra Aikido 
på ett spännande, dynamiskt, roligt och lockande sätt. 
Styrelsen beslutade att ledorden för utformning av affisch skall vara; 
inbjudande, rörelse, glädje och spänning. 
Styrelsen beslutade att minnesskriften skall utgå från den skrift som gjordes till 
SB&K’s jubileumsbok 2010, med tillägget att alla Aikidostilar skall vara 
representerade. Jöran Fagerlund skall tillfrågas att skriva texten. Minnesskriften 
skall även innehålla en del som ”tar temperaturen” på Aikido i Sverige idag. 

 
5.2 Sverigeläger 2010 

Mikael avlade en innehållsrik och bra slutrapport. Styrelsen godkände fakturan 
från arrangörerna. Styrelsen skall snarast gå ut med förfrågan om vilka klubbar 
som vill arrangera Sverigeläger 2012. 
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5.3 Klarlägga och dokumentera ekonomiska rutiner för vår graderingskommitté 
Styrelsen godkände den framtagna rutinen. 

 
5.4 Fukushidoin- & Shidoin-utbildning 

Peter rapporterade från utbildningen som hölls den 25-26 september i 
Stockholm. 17 personer deltog samt lämnade bra kommentarer till utveckling av 
utbildningen. Urban skall ta fram ett skrivet kursmaterial för kommande kurser. 
Styrelsen beslutade att utbildningen skall genomföras en gång under 2011. 
Styrelsen uppdrog till Graderingskommittén att beskriva hur utbildningen skall 
stå i relation till utnämning av Fukushidoin och Shidoin.  

 
5.5 Inhämta statistik på av aikidoutövare genomförda grupp-, klubb- och 

distriktsinstruktörsutbildningar från förbundskansliet 
Peter skall sammanställa den statistik han fått från SB&K. Det verkar som 
behovet av grupp- och klubbinstruktörskurserna är väldigt litet bland de andra 
underförbunden inom SB&K. Peter skall prata vidare med Magnus om att vi 
inom Aikido vill ha möjlighet att gå dessa kurser. 

 
5.6 Verksamhetsberättelse för 2010 

Styrelsen beslutade att nomineringsblankett skall skickas ut till medlemmarna, 
att vi skriver vår egen verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse som 
skall vara klar i mitten på januari. Vi publicerar vår verksamhetsberättelse på 
Aikidoförbundets hemsida så att SB&K kan länka till den. 

 
5.7 Jämställdhet – underlag för särskild flik på webbplatsen. 

Bordlagd  
 
5.8 Utbildning – inventering av utbildningar riktade till klubbar. 

Peter redogjorde för arbetet med att inventera vilka utbildningar som finns 
tillhanda. Han påpekade att det inte finns några jämställdhetsutbildningar att 
tillgå eftersom ämnet ingår i de befintliga utbildningarna.  
Styrelsen beslutade att Peters text om utbildning ska användas och läggas ut 
på hemsidan. 

 
5.9 Jämställdhet – inventering av utbud på utbildningar om jämställdhet 

Punkten behandlades under punkt 5.8. 
 
5.10 Jämställdhet – inventering av genusforskning i idrottssammanhang 

Ylva redogjorde för sitt arbete i frågan, det är dock väldigt skralt med forskare 
som fokuserar på just jämställdhet inom idrott.  
Styrelsen beslutade att lägga ner punkten. 

 
5.11 Utbildningskommitté SB&K 

Aikidoförbundets utbildningsansvarig har inte blivit kallad till möten angående 
utbildningar. Styrelsen hemställer att vår utbildningsansvarig ska vara med i 
SB&K’s utbildningskommitté.  
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5.12  Kommunikation – direktlänkar till officiella Sverigelägerfilmer på hemsidan 

Rapporterades att det är åtgärdat av Per-Åke. 
 
5.13 Kommunikation – använda sociala medier som kommunikationskanal 

Ylva yrkade för att denna punkt skulle strykas ur AP-listan eftersom det just nu 
inte finns någon i kommunikationsgruppen som har möjlighet att ansvara, driva 
och uppdatera en levande plats på exempelvis Facebook. 
Styrelsen beslutade att tillfälligt och projektinriktat använda sociala media, som 
t. ex i samband med 50-års jubileet. 

 
5.14 Kommunikation – ny medlemsdatabas SB&K 

Per-Åke redogjorde för sitt PM om medlemsregister. 
Styrelsen beslutade att när räkningar skickas ut för medlemsavgift skall vi 
samtidigt göra ett utskick till klubbarna om stilart som sen kan publiceras under 
klubbregistret på hemsidan.  
Vidare beslutade styrelsen att framföra sina synpunkter till SB&K och delge 
dem Per-Åkes PM. 

 
5.15 Kommunikationsgruppen 

Rapporterades att kommunikationsgruppen har bestämt att sammanträda den 
23 januari 2011. 

 
5.16 Kommunikation – informationstexter om Aikido på webbplatsen 

Texter om Aikido på respektive 100 och 300 ord finns publicerade på 
förbundets webbplats under OM AIKIDO. Ylva fortsätter att arbeta med texten 
om aikidon på 1000 ord. 

 
5.17 SM-vecko-deltagande 

Mikael redogjorde för sitt arbete kring frågan. Mikael fortsätter att arbeta med 
frågan och ska ta ytterligare kontakter för att Aikido ska kunna närvara vid båda 
SM-veckorna. 

 
5.18 Principfråga kring traktamente 

Max redogjorde för frågan och sitt förslag till Policy.  
Styrelsen beslutade att godta policyn. 

 
5.19 Budget & Verksamhetsplan 2011 

Max gick igenom och redogjorde för kommande års budget så här långt. Flera 
poster saknas och är på ingående från de olika kommittéerna. 

 
5.20 Profilmaterial 

Ylva har pratat med en grafisk designer för att ta fram nytt profilmaterial för 
svensk aikido.  
Styrelsen beslutade att låta Per-Åke jobba lite med befintlig logga för att ta fram 
en vågrätt respektive lodrät logga, samt olika varianter på svensk aikido, 
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svenska aikidoförbundet, aikido Sweden osv.  
Styrelsen beslöt att avsätta 1500 kronor för att en konsult ska ta fram förslag till 
profilmaterial.  

 
5.21 Bidragsansökan Jämställdhetsbidrag, Malmö Budoklubb 

Styrelsen beslöt bifalla Malmö Budoklubbs ansökan om ett bidrag på 4000 kr. 
Patrik uppdrogs meddela Malmö Budoklubb. Moa och Mikael deltog inte i 
beslutet. 

 
§ 6 Genomgång av AP-listan, inkl nya AP:ar 

Styrelsen gick igenom AP-listan.  
 
§ 7 Nästa möte 

Telefonmöte 12 december kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt möte 22 januari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 21 januari. 
Fysiskt möte 26 februari kl. 09.00–16.00, med förmöte fredag 25 februari. 
Telefonmöte 20 mars kl. 10.00–12.00. 
Fysiskt styrelsemöte 26 mars kl. 12.00 (efter förbundsstämman). 

 
§ 8 Mötets avslutande 

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


