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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–3 

 

Tid och plats: Lördag 8 februari 2014 kl. 09.00–16.00 på Knowit i Stockholm 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande  
Ulrika Öberg, sekreterare 
Max Korkkinen, kassör 
Barbro Hälinen, ledamot 
Moa Lindell, ledamot 
Per-Ola Olsson, ledamot 
 

Frånvarande: Jennie Hedrén Hasselros, ledamot 
Patrik Unné, ledamot  

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Moa till justerare. 

3. Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Proposition om stadgeändring 

Per-Åke presenterade ett utkast till proposition om ändring i Svenska 
Aikidoförbundets stadga. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa propositionen enligt förslag. 

5. Verksamhetsplan 

Presenterades och genomgicks framtagna underlag till verksamhetsplan för 2014. 
Underlagen diskuterades och en hel del justeringar gjordes. Leif kommer utifrån 
dessa underlag och diskussioner att presentera ett förslag till verksamhetsplan för 
behandling på nästa sammanträde. 
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6. Budget 

Max presenterade ett nytt utkast till budget för 2014. Styrelsen diskuterade denna och 
gjorde ytterligare justeringar. Beslut om budget kommer att tas på nästa 
sammanträde. 

7. Valberedning 

Konstaterades att valberedningen har startat sitt arbete. 

8. Ungdomsläger 2014 

Barbro och Moa rapporterade att endast två av de tillfrågade personerna tackat ja till 
att ingå i projektgruppen för ungdomslägret. Barbro fick i uppdrag att tillfråga 
ytterligare ett antal personer och att redovisa svaren vid kommande sammanträde. 
Styrelsen bestämde också att skjuta på ytterligare beslut angående uppdrags-
beskrivning och tidsplan för lägret till kommande sammanträde. 

9. Sverigeläger 2014 

Moa presenterade en rapport från arrangörerna av Sverigeläger 2014. Moa fick i 
uppdrag att återkoppla förbundsstyrelsens kommentarer till arrangörerna. 

10. Tema 

Styrelsen reflekterade över förda diskussioner angående möjliga ämnen för temaår. 
Bestämdes att överlåta till nästa styrelse att besluta i frågan. 

11. Medlemsklubbar 

Efterfrågades status för medlemskapsansökan från Musubi Dojo Kampsportförening 
(Löddeköpinge). Moa fick i uppdrag att kontakta klubben. 

12. Skrivelser och rapporter 

Konstaterades att nomineringarna till Kampsportsgalan 2014 offentliggjorts och att tre 
aikidokas samt en aikidoklubb fanns bland de nominerade. 

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter. 

13. Kommande sammanträdesdatum 

Videosammanträde söndag 2 mars kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm söndag 23 mars kl. 09.00–13.00. 

Videosammanträde söndag 13 april kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 18 maj kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 14 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 13 juni 
kl. 19.00. 

14. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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Sekreterare Justeras 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ulrika Öberg Moa Lindell 


