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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2012-8 

 

Tid och plats:  Lördag 11 augusti 2012 kl. 09.00–16.00, Hotell Oden, Stockholm 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Max Korkkinen, kassör 
Jennie Hedrén Hasselros, sekreterare 
Mikael Friberg, ledamot 
Moa Lindell, ledamot 

Frånvarande: Ylva Beckman, ledamot 
Patrik Unné, ledamot 
Leif Brand, ledamot 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

3. Förbundssekreterare 

Sedan Ylva Beckman av personliga skäl begärt att få lämna sitt styrelseuppdrag i 
förtid, utsåg förbundsstyrelsen Jennie Hedrén Hasselros som ny förbundssekreterare. 

4. Ekonomirapport 

Max lämnade en ekonomisk rapport. Aktuellt resultat ställdes mot budgeten – utfallet 
är tillfredsställande. 

5. Projektbidrag – nytt bidragssystem 

Per-Åke rapporterade från arbetet med nytt bidragssystem om projektbidrag och ett 
förenklat interaktivt ansökningsförfarande på förbundets webbplats. Efter slutfört 
arbete lägger Per-Åke upp detta på webbplatsen och meddelar när sidan är igång. 

6. Facebook 

Styrelsen diskuterade deltagande på Facebook. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att öppna en sida för Svenska Aikidoförbundet, samt 
att skapa en annons för denna sida på Facebook. 
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7. Medlemsansökan från Jushin Aikidoklubb 

Förbundsstyrelsen tog del av en medlemsansökan från Jushin Aikidoklubb. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att tillstyrka medlemsansökan för Jushin Aikidoklubb. 

8. Sverigeläger 2012 på webben 

Per-Åke har arkiverat 2012 års materiel från www.sverigelager.com till 
www.sverigelager.se. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att låta avveckla www.sverigelager.com. 

9. Graderingskommitténs webbplats 

Per-Åke presenterade graderingskommitténs nya webbsidor på förbundets 
webbplats. Förbundsstyrelsen noterade att några texter behöver uppdateras. 

10. Intervjuer av kvinnliga Sensei 

Med anledning av jämställdhetsåret 2012 har styrelsen tidigare bestämt att intervjua 
utländska kvinnliga instruktörer och publicera dessa intervjuer på webbplatsen. 
Styrelsen bestämde sig dessutom för att intervjua de svenska kvinnliga instruktörer 
som instruerar på läger under året. 

11. Svenska Aikidouppvisningen 2013 

Styrelsen diskuterade Svenska Aikidouppvisningen 2013. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika rollerna runt uppvisningen behövs. 

I samband med detta bestämde styrelsen att för publicering på webbplatsen göra en 
checklista med råd till klubbar som vill genomföra egna lokala uppvisningar. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Stefan Jansson till projektledare för Svenska Aikidouppvisningen 2013. 

12. SM-veckor 

Under 2013 kommer det att arrangeras två SM-veckor; 21–27 januari 2013 i Falun 
och 1–7 juli i Halmstad. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att vår ambition är att delta vid SM-veckan i januari. Mikael undersöker 
förutsättningarna för det. 
att återkomma till frågan om deltagande i juli. 

13. Sverigelägret 2014 

Styrelsen diskuterade Sverigelägret 2014 och arrangemanget kring detta. Styrelsen 
konstaterade att Västsverige inte varit representerat på länge. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att Sverigeläger 2014 ska hållas 29 maj–1 juni,  
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att skicka inbjudan om att få arrangera Sverigelägret 2014 till klubbarna, samt 
att sista datumet för ansökan för att bli arrangör ska vara 1 november 2012. 

14. Stig Forsberg 

Förbundet har deltagit i firandet av Stig Forsberg 90 år. Som bevis på uppskattning av 
hans långa gärning har Forsberg därför tilldelats 1 dan Aikikai. 

15. Jämställdhet på webbplatsen 

Då förbundet under 2012 fokuserar på jämställdhet har vi lagt till en ny flik på 
webbplatsen med material som rör detta. Styrelsen diskuterade särskilt 4R-metoden 
och dess användning i klubbarna. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att ta fram och presentera en klubbhandledning för 4R-metoden. 
att förbereda SISU:s distrikt angående användning av 4R-metoden i klubbarna. 

16. Försäljning av graderingsdiplom 

Försäljning av graderingsdiplom är förknippad med externa administrativa kostnader. 
Styrelsen föreslår att SB&K endast gör exakt påslag för externa kostnader för varje 
enskild försäljning. 

17. Inbjudan av familjen Ueshiba 

Styrelsen bestämde att undersöka möjligheterna att bjuda in någon från familjen 
Ueshiba till förbundets 55-årsfirande år 2016. 

18. Webbplatsens åtkomst 

Per-Åke informerade om att han beställt en kostnadsfri webbtjänst som fortlöpande 
kontrollerar att vår webbplats är åtkomlig. 

19. Utbildningsansvarig 

Leif Brand har bett om en tids en time-out från styrelsearbetet. Styrelsen utsåg Jennie 
som utbildningsansvarig under tiden han inte är aktiv. 

20. Att-göra-listan 

Styrelsen gick igenom att-göra-listan. 

21. Kommande sammanträdesdatum 

Telefonsammanträde söndag 9 september kl. 10.00–12.00. 

Telefonsammanträde söndag 14 oktober kl. 19.00–21.00. 

Telefonsammanträde söndag 18 november kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 8 december kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 
december kl. 19.00. 
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22. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

…………………………………. …………………………………. 

Jennie Hedrén Hasselros Leif Sunje 


