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Styrelsemöte 
 

Datum och plats: Torsby 2015-05-03 

Protokoll efter epostkontakt. 

 

Deltagare: Lars-Göran Andersson, Fredrik Olin, Dirk Handzic, Cecilia Ralfe-Stelander, 

Tobias Back, Roar Tangenes, Christer Enfors. 

 

§ 1 Ordföranden Lars-Göran Andersson har via e-post kontaktat samtliga styrelseledamöter. 

 

§ 2 Sekreterare Fredrik Olin har sammanställt ledamöternas åsikter. 

 

§ 3 Ansökan om bidrag från Karlstads FMA. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Fredrik Johansson, huvudinstruktör 

som ska delta i utbildning i kombatan i Filippinerna. Bidrag beviljas med 5 000 kr. 

 

§ 4 Ansökan om bidrag från Karlstad Aikidoklubb. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Fredrik Olin, 6 dan, som ska 

delta i utbildning i aikido i Japan. Bidrag beviljas med 5 000 kr. Olin deltog ej i beslutet. 

 

§ 5 Ansökan om bidrag från Torsby Aikidoklubb. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Niklas Björklund, 4 dan, som ska 

delta i utbildning i aikido i Japan. Bidrag beviljas med 5 000 kr. Andersson deltog ej i 

beslutet. 

 

§ 6 Ansökan om bidrag från Torsby Aikidoklubb. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Emil Björklund, 

ungdomstränare, som ska delta i utbildning i aikido i Japan. Bidrag beviljas med 5 000 kr. 

Andersson deltog ej i beslutet. 

 

§ 7 Ansökan om bidrag från Torsby Aikidoklubb. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Pär Dahlström, 4 dan, som ska 

delta i utbildning i aikido i Japan. Bidrag beviljas med 5 000 kr. Andersson deltog ej i 

beslutet. 

 

§ 8 Ansökan om bidrag från Torsby Aikidoklubb. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Lasse Andersson, 6 dan, som ska 

delta i utbildning i aikido i Japan. Bidrag beviljas med 7 000 kr. Andersson deltog ej i 

beslutet. 

 

§ 9 Ansökan om bidrag från Arvika Aikido Dojo. 

Klubben ansöker om bidrag för instruktörsutbildning för Dirk Handzic som ska delta i 

utbildning i systema i England. Bidrag beviljas med 7 000 kr. Handzic deltog ej i beslutet. 

 

§ 10 Ansökan om bidrag för deltagande i VM-tävling. 

Enligt arbetsplanen stödjer styrelsen inte ekonomiskt deltagande i tävlingar över 

distriktsnivå. Bidragsansökningar ska ställas till respektive förbund. 

 

§ 11 Protokollet avslutas. 
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Lars-Göran Andersson   Fredrik Olin 

Ordförande    Sekreterare 


