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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–5 

 

Tid och plats: Söndag 23 mars 2014 kl. 09.00–13.00, KnowIt, Stockholm 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Max Korkkinen, kassör 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot  
Barbro Hälinen, ledamot 
Per-Ola Olsson, ledamot  
Per Erik Stendahl, ledamot 
Jimmy Svensson, ledamot (t.o.m. punkt 9) 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Per-Ola till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Val av vice ordförande 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att välja Per-Åke Wilhelmsson till vice förbundsordförande. 

5. Val av kassör 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att välja Max Korkkinen till förbundskassör. 

6. Val av sekreterare 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att välja Ulrika Öberg till förbundssekreterare. 

7. Särskilt ansvariga 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att utse Per Erik Stendahl till jämställdhetsansvarig, 
att utse Åsa Bergström till utbildningsansvarig, 
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att utse Per-Åke Wilhelmsson till bidragsansvarig, samt 
att utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig. 

8. Angående firmatecknare och attesträtt 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att Leif Sunje och Max Korkkinen tecknar förbundets firma var för sig, samt 
att ge Max Korkkinen rätten att ensam attestera alla fakturor utom sina egna som 
ska attesteras av Leif Sunje. 

9. Tillsättande av graderingskommitté 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs 
Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Jan 
Hermansson (hedersledamot), Maria Mossberg, Jan Nevelius, Stefan Stenudd samt 
Leif Sunje. 

10. Ekonomisk rapport 

Max lämnade en ekonomisk rapport för året till och med februari.  

11. Nya medlemmar 

Två nya ansökningar om medlemskap i förbundet förelåg. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att tillstyrka ansökan från Sigtuna Aikidoklubb, ny förening, samt  
att tillstyrka ansökan från Musubi Dojo Kampsportförening, ny aikidoverksamhet. 

12. Sverigeläger 2014 

Diskuterades läget inför Sverigelägret och diverse relaterade ämnen inför framtida 
Sverigeläger. 

13. Svenska aikidouppvisningen 2014 

Diskuterades logistik för svenska aikidouppvisningen som i år ska ske under 
Sverigelägret. På förfrågan från uppvisningstruppens samordnare, Stefan Jansson, 
diskuterades möjligheten att bekosta en övernattning för de som deltar i 
uppvisningen. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att erbjuda en natts logi till de som deltar i svenska aikidouppvisningen och som inte 
redan får logi i egenskap av instruktörer på Sverigelägret. 

14. Ungdomsläger 2014 

Diskuterades alternativ för att få tillstånd ett lyckat ungdomsläger 2014. Åsa fick i 
uppdrag att driva frågan om alternativa datum och lokaler samt att ta kontakt med 
några potentiella projektmedlemmar. Barbro fick i uppdrag att se till att de som redan 
tackat ja till att ingå i projektgruppen får all tillgänglig information. På grund av 
tidspress med lokalbokning bestämde förbundsstyrelsen att hålla ett extra 
avstämningsmöte via video den 1 april. 
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15. 55-årsjubileum 2016 

Ulf Evenås kommer inom kort att åka till Japan för att delta vid en mottagning i 
anslutning till en ceremoni där Doshu tar emot en utmärkelse från den japanska 
regeringen. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att ge Ulf Evenås i uppdrag att representera Svenska Aikidoförbundet vid nämnda 
mottagning och att överlämna en traditionsenlig gåva från förbundet,  
att ge Ulf Evenås i uppdrag att framföra en inbjudan till förbundets 55-årsjubileum, 
samt 
att bevilja kostnader för gåva om maximalt JPY 100,000. 

16. Skrivelser och rapporter 

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter. 

17. Nästa sammanträde 

Videosammanträde tisdag 1 april kl. 22.30–23.30. 

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. 

18. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ulrika Öberg   Per-Ola Olsson 


