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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–7 

 

Tid och plats: Söndag 13 april 2014 kl. 10.00–12.00, videosammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot  
Barbro Hälinen, ledamot 
Per-Ola Olsson, ledamot  
Per Erik Stendahl, ledamot 
Jimmy Svensson, ledamot 

Frånvarande: Max Korkkinen, kassör 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Jimmy till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Uppvaktningar 

Diskuterades uppvaktning med anledning av kommande bemärkelsedagar.  

5. Svenska aikidouppvisningen 2014 

Per-Ola föredrog en lägesrapport från förberedelserna inför årets aikidouppvisning.  

6. Ungdomsläger 2014 

Åsa rapporterade från förberedelserna av årets ungdomsläger. Konstaterades att det 
gått ut ett första föreningsutskick med datumen för lägret, 22–23 november. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att till ungdomslägrets projektgrupp utse Åsa Bergström (projektledare), Matts 
Jaakkola, Eva Hedman, Pär Benthin, Mikaela Rydelius, Ludvig Jönson, Kristina 
Isaksson samt Jennie Hedrén Hasselros. 
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7. Projektbidrag 

Kristianstads Aikikai Klubb hade inkommit med en ansökan om projektbidrag i form 
av garanti för förlusttäckning för att arrangera ett läger 2–4 maj 2014. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att bevilja garanti för förlusttäckning med 50 %, dock max 5 000 kr. 

8. Graderingskommitté 

Graderingskommittén har under en tid arbetat med att revidera gällande regler och 
rekommendationer.  

Från graderingskommittén förelåg en reviderad blankett för ”Ansökan Dangradering”. 
Syftet med revideringen har varit att uppdatera blankettens utseende samt att 
förtydliga innehållet på ett antal punkter. Styrelsen uppdrog åt Per-Åke att uppdatera 
webbplatsen med den reviderade blanketten. 

Förelåg även av graderingskommittén utarbetade ”Rekommendationer för 
graderingsregler och träning för barn och ungdomar”.  

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa ”Rekommendationer för graderingsregler och träning för barn och 
ungdomar”. 

I arbetet med dessa rekommendationer hade graderingskommittén diskuterat ett 
alternativ till graderingen och dess diplom. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att ta fram ett deltagandediplom för barn och ungdomar som medlemsföreningar, 
om de vill, kan använda i sin verksamhet, och att detta deltagandediplom ska göras 
tillgängligt via SB&Ks webbshop till en kostnad av 5 kr. 

Förelåg dessutom av graderingskommittén reviderade graderingsregler för Aikikai. 
Revisionen har syftat till att skapa tydlighet, korrigera skrivningar som kan ha gett 
upphov till missförstånd och att se till att dokumentet speglar förbundets nuvarande 
grafiska profil. Dessutom har två nyheter införts gällande examinatorer vid 
dangraderingar samt shidoin. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa ”Graderingsregler för Aikikai”. 

Styrelsen uppdrog åt Per-Åke att publicera båda dessa graderingsregler på 
webbplatsen med notis på nyhetsplats och e-postutskick till medlemmarna med 
information om detta. 

9. Sverigeläger 2014 

Per-Ola rapporterade från sitt arbete med Jonathan Broberg och arrangörerna av 
Sverigelägret. 

10. Annons på Facebook 

Per-Åke rapporterade att han testat att köpa en annons på Facebook för att göra 
reklam för författarträffen med Jan Hermansson på Stora Essinges bibliotek. Inlägget 
spreds i mycket större omfattning än vanliga inlägg brukar göra, men resulterade inte 
i några ytterligare deltagare på evenemanget. 
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11. Jämställdhet 

Per-Erik rapporterade att Linköpings Budoklubb inkommit med en intresseanmälan 
om att vara pilotklubb för 4R. 

12. Skrivelser och rapporter 

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter. 

13. Nästa sammanträde 

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. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ulrika Öberg   Jimmy Svensson 


