
 SVENSKA    
 AIKIDOFÖRBUNDET 

 Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm Tel: 08-714 88 70, Fax: 08-604 00 10 
 www.svenskaikido.se info@svenskaikido.se 

PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–1 

 

Tid och plats: Lördag 17 januari 2015 kl. 09.00–16.00, Svenska Budo & Kampsports-
förbundets kansli, Stockholm 

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

Frånvarande: Barbro Hälinen, vice kassör 
Max Korkkinen, kassör  
Jimmy Svensson, ledamot 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen utsåg Per-Ola till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomisk rapport 

Styrelsen gick igenom den ekonomiska rapport som Barbro lämnat. Konstaterades att 
2014 resulterat i ett stort överskott, vilket är bekymmersamt i de fall det beror på 
bristande aktiviteter. 

5. Inbjudan till UF-konferens 

SB&K har bjudit in samtliga underförbund till en konferens med fokus på gemensam 
framtidsstrategi.  

Förbundsstyrelsen beslutade  
att utse Leif Sunje och Ulrika Öberg att representera Svenska Aikidoförbundet vid 
Svenska Budo & Kampsportsförbundets UF-konferens 31 januari. 

6. Verksamhetsberättelse 2014 

Förbundsstyrelsen diskuterade och redigerade verksamhetsberättelsen. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa verksamhetsberättelsen för 2014.  

7. Almedalen 2015 

Diskuterades statusen inför förbundets deltagande i Almedalen 2015. 

8. Barnledarutbildning 

Diskuterades den kommande barnledarutbildningen och önskemål inför framtida 
utbildningar kring rekommendationerna för barngraderingar. 

9. Utbildning 

Åsa redogjorde för de sammanställda kursutvärderingarna från höstens fukushidoin- 
och shidoin-utbildning. 

10. Kampsportsgalan 2015 

Inför kommande Kampsportsgala ansåg styrelsen att såväl avgående som 
tillträdande styrelseledamöter bör representera förbundet.  

Förbundsstyrelsen diskuterade möjliga nomineringar till Kampsportsgalan och Ulrika 
fick i uppdrag att skicka in styrelsens nomineringar. 

11. SM-veckan vinter 2015 

Leif rapporterade att förutsättningar för att synas under SM-veckan vinter 2015 visat 
sig vara för små för att motivera nationella uppvisningstruppens deltagande. 

12. Deltagandediplom barn och ungdom 

Leif presenterade det slutliga utkastet till deltagandediplom för barn och ungdomar. 

Förbundsstyrelsen beslutade  
att fastställa deltagandediplomet för barn och ungdom för hela Svenska 
Aikidoförbundet, och  
att deltagandediplomet ska göras tillgängligt via SB&Ks webbshop till en kostnad av 
5 kr/st. 

13. Graderingskommittén 

Konstaterades att graderingskommittén har uppdaterat informationen under fliken 
GRADERING på förbundets webbplats. Förutom uppdaterade uppgifter finns även en 
ny blankett – ansökan om dangraderingstillfälle – tillgänglig. 

Leif föredrog ett förslag om reviderad graderingsavgift för 7 dan då den tidigare 
uppgivna avgiften till Hombu dojo visat sig vara inkorrekt. Den korrekta avgifter är 
¥150 000. 

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa den reviderade dangraderingsavgiften för 7 dan till 6 000 kr 
(subventionerad för medlemmar i Svenska Aikidoförbundet) att gälla från och med 1 
januari 2015. 
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14. Ungdomsläger 2014 

Åsa presenterade den ekonomiska redovisningen från 2014 års ungdomsläger. 
Projektgruppen återkommer med erfarenhetsdokument då det färdigställts. 

Eftersom förbundsstyrelsen avser att arrangera kommande ungdomsläger enligt 
samma princip som Sverigeläger, dvs låta en eller flera medlemsklubbar stå som 
värdar, konstaterades att det är dags att skicka ut en inbjudan om att arrangera 2015 
års ungdomsläger. 

15. Verksamhetsplan 

Arbetet med att förbereda underlag till verksamhetsplan för 2015 diskuterade och 
fördelades. Underlagen ska diskuteras närmare på sammanträdet 8 februari och 
fastställas på sammanträdet 1 mars. 

16. Sverigeläger 2016 

Konstaterades att det är dags att skicka ut en inbjudan om att arrangera 2016 års 
Sverigeläger. 

17. Sverigeläger 2014 

Aikido Dojo Gamlestaden och Riai Aikido Dojo hade inkommit med en slutrapport från 
Sverigelägret 2014 som förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade. Ett stort 
antal deltagare bidrog till att lägret uppvisade en ekonomisk vinst. De erfarenheter 
som arrangörerna sammanställt innehåller flera punkter som lämpligen tas i 
beaktande inför kommande Sverigeläger. 

18. Skrivelser och rapporter 

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

19. Sammanträdesordning 

Diskuterades sammanträdesordning. Styrelsen beslutade att fortsätta i samma form 
som tidigare och att som komplement hålla veckovisa presidiemöten. 

20. Kommande sammanträdesdatum 

Videosammanträde söndag 8 februari kl. 10.00–12.00. 

Videosammanträde söndag 1 mars kl. 10.00–12.00. 

Sammanträde i Stockholm söndag 29 mars kl. 09.00–12.00 

21. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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Sekreterare Justeras 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Ulrika Öberg Per-Ola Olsson 


