
Styrelsemöte 
Protokoll 2017:01 
Datum och plats: Torsby 2017-01-28 
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 Svenneby Aikidoklubb ansöker om bidrag för medlemmar från distriktet som deltager i ett 

bukiwazaseminarium den 4-5 februari 2017. Seminariet är till för att öka kvalitén på 
distriktets instruktörer och tränandes kompetens inom jo- och bokken delen av aikido. 
Avgiften är 500 kronor. Detta seminarium är en fortsättning på 2013, 2014, 2015 och 2016 
års seminarium som distriktet beviljade bidrag för på samma premisser. 
Bidraget är avsett att täcka deltagarnas kursavgift, ej resa, mat eller logi och Svenneby 
Aikidoklubb gör en gemensam ansökan. Antalet deltagare får rapporteras efter seminariets 
genomförande.  
Beslutades att bevilja ansökt bidrag, som utbetalas till Plusgiro 4887356-6. LG Andersson 
deltog ej i beslutet. 

 
§ 4 Föreningen Arvika Dojo ansöker om bidrag för tre instruktörer att delta i ett 4 dagars 

systemaseminarium i Cardiff 27-30 april 2017, ”Masterclass Europe 2017”, där Martin 
Wheeler är instruktör. Den totala kostnaden beräknas ligga på knappt 31 000 kr. 
Beslutades att bevilja klubben 5 000 kr per deltagare, dvs. totalt 15 000 kr. Pengarna 
utbetalas till klubbens bankgiro 354-9680. Dirk Handzic deltog ej i beslutet. 

 
§ 5 Box Team Nordmarken IF ansöker om bidrag för fyra ledare att delta i ett thaiboxnings-

seminarium hos Samurang Fight Center IF i Karlstad söndagen 22:e januari 2017. Den totala 
kostnaden beräknas ligga på 1 718 kr.  
Beslutades att bevilja klubben totalt 860 kr, som utbetalas till klubbens bankgiro 233-5206. 
Roar Tangenes deltog ej i beslutet. 
 

§ 6 Föreningen Arvika Dojo, fd. Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu, har gått ur Svenska 
Aikidoförbundet, då de inte längre har någon verksamhet inom aikido utan idag enbart tränar 
Systema. De tillhör numera Svenska Kampkonstförbundet. 

 
§ 7 Protokollet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Andersson   Fredrik Olin 
Ordförande    Sekreterare 


