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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde 16 april 2011 

 

Tid och plats:  9.00–16.00, Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kansli 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ylva Beckman, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Moa Lindell, ledamot 
Katina Morini, ledamot, punkt 1–6.3 
Patrik Unné, ledamot 

Förhinder: Leif Brand, ledamot 
Mikael Friberg, ledamot 

Adjungerade: Maria Mossberg, punkt 6.1–6.3 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

3 Presentation varvet runt 

Förbundsstyrelsen har fått nya ledamöter och en allmän presentationsrunda gjordes. 

4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från det konstituerande sammanträdet 2011-03-26 genomgicks och lades 
till handlingarna. 

Protokollet från telefonmötet 2011-03-20 genomgicks och lades till handlingarna. 

5 Ekonomisk rapport 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport för perioden 2011-01-01 – 2011-03-31. 

6 Ärenden 

6.1 Svensk aikido 50 år – utkast för uppvisningen 

Jubileumsgruppen har lämnat ett förslag på personer som ska göra uppvisningar. 
Förbundsstyrelsen lämnade några reflektioner och frågor till Maria Mossberg. 
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Förbundsstyrelsen gav jubileumsgruppen i uppdrag att gå vidare. 

6.2 Svensk aikido 50 år – ungdomsstipendium 

Jubileumsgruppen har lämnat ett förslag om ungdomsstipendium. Med den 
utformning som förslaget hade ansåg förbundsstyrelsen det inte vara intressant. 

6.3 Svensk aikido 50 år – svensk aikidos 50-årsjubileum, instruktörer 

Jubileumsgruppen har lämnat ett förslag på instruktörer. Förbundsstyrelsen 
samtyckte i stort men lämnade några reflektioner till Maria Mossberg och gav 
jubileumsgruppen i uppdrag att gå vidare. 

6.4 Krisplan 

Max Korkkinen presenterade sina tankar kring en krisplan. 

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan. Max fick ansvar för att arbetet med en krisplan 
fortsätter. Moa gavs i uppdrag att göra ett tillägg om kristänkande i 
sverigelägerpolicyn. 

6.5 Upphörande av aikidosektionen i Kampsportsklubben Mifuné 

Kampsportsklubben Mifuné har vid senaste redovisning inte redovisat några 
medlemmar för sin aikidosektion. Någon formell ansökan om att upphöra med 
aikidosektionen har dock ej inkommit. Administrativt har klubben av SB&K centralt 
strukits som aikidoklubb och måste därför inkomma med ny ansökan om de framgent 
vill återinträda i Svenska Aikidoförbundet. 

Förbundsstyrelsen beslutade att aikidosektionen hos Kampsportsförbundet Mifuné 
ska anses ha upphört och att klubben därför inte ska finnas i Svenska 
Aikidoförbundets medlemsförteckning. 

6.6 Donation för restaurering av Aikikai Hombu Ibaragi Shibu Dojo 

Förbundsstyrelsen beslutade att donera 250 000 yen till restaureringen av Aikikai 
Hombu Ibaragi Shibu Dojo samt att informera klubbarna om detta, med brev och på 
webbplatsen, samt möjligheten för klubbarna att själva donera medel för detta 
ändamål om de så önskar. 

6.7 Utbildning – fukushidoin- och shidoinutbildning 2011 

Leif Brand har meddelat att det i detta skede inkommit tre ansökningar till nästa 
kurstillfälle för fukushidoin- och shidoinutbildningen som är 7-8 maj. 

6.8 Jämställdhetsbidrag – ansökan från Kenshinkai Aikido 

Kenshinkai Aikido har ansökt om bidrag för att anordna läger med en kvinnlig 
instruktör. 

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja bidrag till Kenshinkai Aikido med 2 200 
kronor. 
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6.9 Graderingskommittén – internrapport 

Leif Sunje rapporterade från graderingskommitténs möte 2011-03-27. 

7 Genomgång av AP-listan (inkl nya AP:ar) 

AP-listan gicks igenom och nya punkter lades till. 

8 Nästa möte 

Telefonmöte söndag 29 maj 10.00–12.00. 

Nästa fysiska möte blir lördag 11 juni 9.00–16.00 med förmöte fredag 10 juni 19.00. 

9 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ylva Beckman   Leif Sunje 


