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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2014–14 

 

Tid och plats: Lördag 15 november 2014 kl. 09.00–16.00, Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets kansli, Stockholm 

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 utsåg Per Erik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomisk rapport 

Då det saknades en uppdaterad ekonomisk rapport lämnades punkten till nästa 
sammanträde. 

5. Utbildning 

Åsa rapporterade om den kommande barninstruktörsutbildningen. 

Åsa rapporterade från fukushidoin- och shidoin-utbildningen som genomfördes i 
oktober. 

6. Ungdomsläger 2014 

Åsa rapporterade från förberedelserna för höstens ungdomsläger och ett antal frågor 
diskuterades. Förbundsstyrelsen beslutade stå fast vid de åldersgränser som 
aviserats för deltagande, dvs. barn och ungdomar födda 1994–2004. 
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7. 55-årsjubileum 2016 

Diskuterades behovet av att tillsätta en projektgrupp för jubileumsfirandet 2016.  

8. Val av vice kassör 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att välja Barbro Hälinen till vice förbundskassör. 

9. Angående attesträtt 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att ge Leif Sunje, Max Korkkinen och Barbro Hälinen rätten att var för sig attestera 
förbundets utgifter förutom egna kostnader som attesteras av någon av de övriga två. 

10. Anslag från SB&K 

Återupptogs diskussionen kring en möjlig ansökan om medel till nationella 
uppvisningstruppen från SB&Ks elitsatsning. Förbundsstyrelsen bestämde att inte gå 
vidare med ansökan vid detta tillfälle. 

11. Verksamhetsberättelse 

Diskuterades verksamhetsberättelsen för 2014 och arbetet med att förbereda denna 
fördelades. Ulrika utsågs att hålla samman logistiken. Verksamhetsberättelsen ska 
vara klar att fastställas på sammanträdet i januari. 

12. Nästa års förbundsstyrelse 

Tre ledamöter i sittande styrelse har aviserat att de inte ställer upp till omval vid 
kommande förbundsstämma. Åsa kommer att överlämna styrelsens kommentarer till 
valberedningen. 

13. Avstämning verksamhetsplan 

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade statusen på aktiviteterna i årets 
verksamhetsplan. Konstaterades att flera aktiviteter pågår fortlöpande samt att 
ytterligare aktiviteter kommer att äga rum under senhösten. 

14. My Sports 2015 

Diskuterades deltagande vid My Sports. Ett par Stockholmsklubbar har meddelat 
intresse av att delta i arrangemanget. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till att 
Svenska Aikidoförbundet står som arrangör av aktiviteterna. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att utse Järfälla aikidoklubb till koordinator för Svenska Aikidoförbundets deltagande 
vid My Sports 2015. 

15. Affisch 

Leif rapporterade att den framtagna affischmallen är klar och kommer att publiceras 
på webbplatsen inom kort. 
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16. Bokrelease SVT 

SVT har under året tagit fram en bok om idrott som riktar sig till unga. Aikido finns 
representerad i boken i form av en intervju med Sten Frödin samt övningar som tagits 
fram av Urban Aldenklint. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att utse Urban Aldenklint att representera Svenska Aikidoförbundet vid bokreleasen 
av SVTs bok om idrott den 28 november. 

17. Skrivelser och rapporter 

Ytterligare inkomna skrivelser och rapporter gicks igenom och lades till handlingarna. 

18. Kommande sammanträdesdatum 

Videosammanträde söndag 14 december kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm lördag 17 januari 2015 kl. 09.00–16.00 med förmöte 
fredag 16 januari kl. 19.00.  

Videosammanträde söndag 8 februari kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 1 mars kl. 10.00–12.00. 

19. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Ulrika Öberg Per Erik Stendahl 


