
Styrelseprotokoll nr 3, 2012-03-01

Tid och plats: Per capsulam

Närvarande: Anette Persson Sunje, ordförande
Anders Bergström, kassör
Emma Sviestins, sekreterare
Jussi Mylluoma, kendoansvarig
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Sida Yin, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Peter Höglund, 2:a suppleant

§1. Dagordningen godkändes

§2. Fastställande av Jämlikhetspolicy för Svenska Kendoförbundet

Styrelsen fastslog jämlikhetspolicyn som ska gälla från 2012-03-24.

§3. Korrigering av Policy för startbidrag för klubbar.

Anette föreslog ett tillägg att om ansökan ska ha inkommit inom ett år från 
att medlemskapet godkändes av Svenska Budo & Kampsportförbundet. 
Styrelsen fastslog det korrigerade policydokumentet.

§4. Fastställande av korrigerad verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen fastslog en korrigering av verksamhetsberättelsen för 2011 med 
information om bidragspolicyn för nya klubbar, samt en uppdaterad 
formulering i avsnittet om jämställdhetsarbete.

§5. Fastställande av yrkande till årsstämman med anledning av inkommen 
motion

Styrelsen fastslog ett yttrande angående motionen från Rembukan Jodoklubb 
om ändringar av Svenska Kendoförbundets stadgar. Styrelsen yrkar på att 
motionen från Rembukan Jodoklubb bifalles i sin helhet med ett tillägg till 
motionens 4 kap 3 § mellan tredje och fjärde sentensen. Tillägget ska lyda 
"Utöver detta ska ansvaret för varje idrott enligt 2 kap § 1 fördelas bland 
ledamöterna".
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Alla ledamöter var dock inte överens om yttrandet angående motionens 4 
kap. De som inte ställde sig bakom yrkandet på denna punkt har fått komma 
till tals i en bilaga till detta protokoll.

Vid protokollet

_______________________________              _______________________________
Emma Sviestins                                       Anette Persson Sunje
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§1. Bilaga 1

Jag vet att det är en svår fråga och att det ligger mycket tankemöda bakom, 
men jag ställer mig fortfarande inte bakom förändringen.
 
vänliga hälsningar
Kirsi

§2. Bilaga 2

Jag motsätter mig motionens punkt 4 på nedanstående grund.

Det bör vara tydligt vem man väljer till vad. Ledamöter som väljs för de olika 
arterna bör naturligtvis vara aktiva och entusiastiska för sin art och sedan 
vara de personer som faktiskt arbetar för och representerar sin art. Att 
ledamöter inom styrelsen själva skulle bestämma vilka som ska representera 
respektive art oavsett kompetens och erfarenhet av arten känns helt 
främmande för mig. Stämman bör kunna välja en artansvarig i förvissningen 
om att den valda personen sedan är den som för artens talan.

Jag har inga invändningar mot förslaget att utöka styrelsen med en ledamot 
och ta bort suppleanterna.

Frågan om att säkerställa kassörsrollen bör kunna lösas på annat sätt t ex 
genom precisering av problemet och en lösning där annan ledamot kan utses 
av styrelsen att verka som kassör för det fall det skulle bli aktuellt.

En möjlig formulering av 3 kap 5 § punkt 5.1 skulle kunna vara:
" 20. Val av fem artansvariga ledamöter i förbundsstyrelsen:
a) ledamot kendoansvarig
b) ledamot iaidoansvarig
c) ledamot jodoansvarig
d) ledamot naginataansvarig
e) ledamot kyudoansvarig
21. Val av tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen."

Mvh
Jan

          

Svenska Kendoförbundets beslutsprotokoll, 2012-03-01 


