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PROTOKOLL 

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2015–13 

 

Tid och plats: Söndag 20 december 2015 kl. 10.00–12.00, videosammanträde 

Närvarande: Leif Sunje, ordförande 
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande 
Barbro Hälinen, kassör 
Ulrika Öberg, sekreterare 
Åsa Bergström, ledamot  
Magnus Burman, ledamot (fr.o.m. punkt 8) 
Tomas Fransson, ledamot 
Per Erik Stendahl, ledamot 

Adjungerad: Anna Spangfort (t.o.m. punkt 4) 

Frånvarande: Alexis Riise-Birger, ledamot 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Justerare 

Förbundsstyrelsen utsåg Per Erik till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. 55-årsjubileum 

Anna redovisade en uppdatering från projektgruppens arbete med jubileumslägret. 
Ett antal praktiska frågor kring schema, fest och formspråk diskuterades.  

Förbundsstyrelsen beslutade 
att anta den grafiska formgivningen av jubileumslogotyp mm. 

5. Ekonomisk rapport 

Barbro föredrog en ekonomisk rapport för året till och med oktober. Konstaterades att 
ett antal kostnader saknas i redovisningen och att förbundet har fortsatt stabil 
ekonomi. 

6. Storuman Jikishin Aikidoklubb 

En ny ansökan om medlemskap i förbundet förelåg.  
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Förbundsstyrelsen beslutade 
att tillstyrka ansökan från Storuman Jikishin Aikidoklubb, ny förening. 

7. Aikido i skolor 

Peter Spangfort hade inkommit med en rapport från sitt besök på Hadeland 
folkhögskola, Norge. 

Förbundsstyrelsen uttryckte sitt intresse för att fortsätta samla in kunskap kring denna 
fråga genom att diskutera med flera parter med erfarenhet av att jobba med budo i 
skolor. 

8. Förbundsstämma 2016 

Per-Åke rapporterade att kallelse till förbundsstämma 2016 nu är publicerad. 
Stämman kommer att hållas lördag 19 mars 2016 i World Trade Center, i samband 
med SB&K:s förbundsstämma. Åsa meddelade att hon avböjer omval. 

9. Verksamhetsberättelse 2015 

Ulrika redogjorde för arbetsgången med årets verksamhetsberättelse. 

10. Medlemsminskning 

Åsa presenterade arbetsgruppens förslag till enkät om medlemsminskning. 
Diskuterades kring formulering av frågor och målgrupper. 

11. Sverigeläger 2016 

Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa, arrangörsklubben för Sverigelägret, hade inkommit 
med en reviderade budget och förslag till uppdaterad instruktörslista.  

Förbundsstyrelsen beslutade 
att fastställa den uppdaterade instruktörslistan, samt  
att godkänna den reviderade budgeten. 

12. Aikidoklubb i Åsele 

Per Erik rapporterade att den nya aikidoklubben i Åsele haft vissa tekniska problem 
med medlemsansökan till förbundet. Per Erik fortsätter bevaka och bistå med 
assistans. 

13. Jämställdhet 

Per Erik rapporterade att KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb kommer att genomgå 4R 
under våren 2016. Diskuterades kring materialet om jämställdhet på förbundets 
webbplats. 

14. Mångfald 

Konstaterades att uppdatering kring mångfaldsfrågan saknades. 
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15. Verksamhetsplan 2016 

Leif redogjorde för arbetsgången med verksamhetsplan för 2016. 

16. Skrivelser och rapporter 

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter. 

17. Övriga frågor 

Diskuterades möjligheten att införa resebidrag eller för förbundet att arrangera resa till 
Sverigelägret. Magnus fick i uppdrag att ta fram ett underlag till kommande 
sammanträde. 

Per Erik rapporterade att KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb kommer att arrangera 
aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn i mellandagarna. Per Erik uppmanades 
att kontakta SB&K:s informatör för ett ev reportage. 

Noterades att nästa deadline för ansökan till Idrottslyftet är 15 februari. Förbundet 
uppmanar medlemsklubbarna att söka bidrag för sina olika aktiviteter och projekt. 

18. Kommande sammanträden 

Sammanträde i Stockholm lördag 23 januari 2016 kl. 09.00–16.00 med förmöte 
fredag 22 januari 2016 kl. 19.00. 

19. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ulrika Öberg   Per Erik Stendahl 


