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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde 25 september 2011 

 

Tid och plats:  10.00–12.00, Telefonsammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ylva Beckman, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Mikael Friberg, ledamot 
Katina Morini, ledamot 
Patrik Unné, ledamot 

Frånvarande: Leif Brand, ledamot 
Moa Lindell, ledamot 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

3  Ekonomisk rapport 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport. 

4 Ärenden 

4.1 Internationellt stimulansbidrag 

SB&K hade bett oss inkomma med underlag för ansökan om internationellt 
stimulansbidrag hos Riksidrottsförbundet för år 2012. 

Förbundsstyrelsen beslutade att begära bidrag för att kunna skicka representanter 
från Sverige till IAF:s kongress 17-24 september 2012.  

4.2  Fukushidoin- och shidoinutbildning 2011 

Graderingskommittén hade vid sitt senaste möte skriftligen besvarat frågorna från 
förbundsstyrelsen vad gäller shidoin- och fukushidoinutbildningarna. 

Förbundsstyrelsen beslutade att  
- fukushidoinkursen ska vara frivillig  
- shidoinkursen blir obligatorisk 
- shidoinkursen ska erbjudas minst en gång per år  
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Förbundsstyrelsen fastställde vidare att vi även fortsättningsvis erbjuder resebidrag till 
deltagare utanför arrangörsorten samt att nästa kurs blir 5-6 november och ska 
erbjudas till alla inom aikidosverige. 

4.3 50-årsjubileum – rapport Google Adwords 

Per-Åke redovisade statistik för Google Adwords avseende 50-årsjubiléet. 

4.4 Ansökan om samverkansbidrag 

Lunds Aikidoklubb m.fl. hade ansökt om 5.000 kr i samverkansbidrag för att arrangera 
en träff med barninstruktörer. 

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja 3.400 kronor avseende enbart resekostnader.  

4.5 Ansökan om samverkansbidrag 

Kristianstads Aikikai m.fl. hade ansökt om 5.000 kr i samverkansbidrag för ett läger i 
Kristianstad. 

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå ansökan. 

4.6 Kriterier för jämställdhetsbidrag 

Ett nytt förslag till kriterier för jämställdhetsbidrag förelåg. Förbundsstyrelsen bordlade 
ärendet. 

4.7 Krishanteringspolicy 

Ett förslag till krishanteringspolicy förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade, efter justeringar, att anta förslaget till 
krishanteringspolicy. 

4.8 Sverigeläger 2012 i Kalmar 

Förbundsstyrelsen tog del av den rapport som inkommit från Kalmar Budoklubb 
om att arbetet med Sverigelägret 2012 fortskrider. 

4.9 50-årsjubileum – flaggor 

Informerades om att aikidoflaggorna som användes vid jubiléet kommer att finnas för 
utlåning. 

4.10 50-årsjubileum – ekonomisk redovisning 

Per-Åke redovisade totala intäkter från jubileumslägret och jubileumsfesten. 

4.11 SM-veckan i Östersund 

Förbundet har fått inbjudan till nästa SM-vecka som är i Östersund 24-29 januari 
2012.  

Förbundsstyrelsen beslutade att svensk aikido, i form av uppvisningstruppen, ska 
delta i SM-veckan. Jacob Blomkvist ges i egenskap av manager för 
uppvisningstruppen i uppdrag att verkställa detta. 
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4.12 Information om dangraderingstillfällen 

Diskuterades den sida på förbundets webbplats som förtecknar 
dangraderingstillfällen. 

Förbundsstyrelsen beslutade att även fortsättningsvis tillhandahålla information om 
dangraderingstillfällen, men den kommer framgent att utgöra en delmängd av 
kalendariet där arrangörerna själva svarar för uppgiftslämnandet.  

4.13 Uppdatering av graderingskommitténs webbplats 

Informerades om att arbete pågår att tillsammans med graderingskommittén 
uppdatera www.aikikai.se.  

5 Genomgång av AP-listan inkl nya AP:ar 

Dagens nya AP:ar lades till i listan. 

6 Nästa sammanträde 

Stockholm lördag 8 oktober kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 oktober. 

7 Sammanträdets avslutande 

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ylva Beckman   Leif Sunje 


