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Styrelsemöte nr. 8
Datum: 2012-06-10
Plats: Bryggavägen 8, Ekerö
Tid: Kl.10:00-14:00

Kallade, närvarande

Anette Persson Sunje, ordförande
Emma Sviestins, sekreterare
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Sida Yin, jodoansvarig
Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
Sara Westlin, kyudoansvarig

Kallade, frånvarande / anmält förhinder

Anders Bergström, kassör
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Peter Höglund, ledamot 1

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Tidigare mötens protokoll

4. Genomgång av kalendarium

5. Ekonomin

6. Beslutsärenden

1. Ratificering av jodolandslaget

2. Ratificering av jodomanager

3. Ansökan om dangradering på SKO

7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

1. Eventuell uteslutning av klubb ur förbundet

2. Nytt reseavtal

3. Rapport från Iaido-SM

4. Kunskapslyftet – lägesrapport

5. Kendojubileet – lägesrapport
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6. Fortsatt genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24

7. Rapport från EKF GA

8. Ansökan om bidrag för kombinerat Riksläger och landslagsläger för kendo

8. Nästa möte

9. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:30.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter under Övriga frågor.

3. Tidigare mötens protokoll

Protokollet från mötet 2012-05-13 gicks igenom och fastställdes.

4. Genomgång av kalendarium

De artansvariga gick igenom kalendariet. 

5. Ekonomin

Styrelsen gick igenom en redovisning av förbundets ekonomi som Anders hade skickat ut i förväg. Anette 
och Anders får i uppdrag att utreda hur ekonomin kan presenteras på ett tydligare sätt, till exempel genom 
att lägga till en kolumn för budget och en kolumn för föregående års ekonomi.

6. Beslutsärenden

6.1 Ratificering av jodolandslaget

Styrelsen beslutade att ratificera landslagstruppen till jodo-EM under förutsättning att Caiza och Sida 
klarar sina graderingar så att de kan tävla i de klasser de är uttagna till.

6.2 Ratificering av jodomanager

Jodolandslagets manager har avgått och Sida tar över hans uppgifter i de ca två månader som återstår av 
managerns mandatperiod. Styrelsen beslutade att ratificera Sida som manager för jodolandslaget.

6.3 Ansökan om dangradering på SKO

FSKA har ansökt om att hålla dangraderingar upp till 3 Dan på Stockholm Kendo Open. Styrelsen 
beslutade att bevilja ansökan.

7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter

7.1 Eventuell uteslutning av klubb ur förbundet

Kallhälls Aikido-Iaidoklubb har inte haft en aktiv iaidoverksamhet på snart två år och kommer att uteslutas 
ur SB&K på grund av saknad medlemsavgift. Klubbens ordförande kommer att kontakta SB&K för att 
självmant gå ur förbundet.
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7.2 Nytt reseavtal

SB&K har ett nytt avtal med Svenska Resebolaget. SB&K:s generalsekreterare Mona Thun Lundkvist 
uppmanar alla underförbund att sprida informationen till berörda parter.

7.3 Rapport från Iaido-SM

Jonas lämnade en rapport från Iaido-SM. Tävlingsresultaten finns bifogade som en bilaga till detta 
protokoll.

7.4 Kunskapslyftet – lägesrapport

Anders har tagit fram ett utbildningsmaterial enligt uppdrag i protokollet från mötet 2012-04-28, punkt 7.6. 
Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att lämna kommentarer via epost senast 24 juni.

Preliminärt tema för del 2 av Kunskapslyftet är ”Landslagsledningens roller och mandat”.

7.5 Kendojubileet – lägesrapport

Ingenting nytt.

7.6 Fortsatt genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24

Bordläggs.

7.7 Rapport från EKF GA

Anette rapporterade från EKF GA. En skriftlig rapport finns bifogad som en bilaga till detta protokoll.

7.8 Ansökan om bidrag för kombinerat Riksläger och landslagsläger för kendo

En förfrågan har inkommit från Mats Wahlqvist om förbundet kan bidra med hallkostnaden för höstens 
Riksläger som dessutom kommer att kombineras med landslagets uttagningsläger. Jussi meddelar att 
kostnaden för hallhyran, som föregående år uppgick till ca 4500 kr, redan är planerad för i kendons 
budget. Styrelsen beslutade att bevilja ansökan.

8. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 1 juli kl 12-16, hemma hos Anette.

9. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 14:00.

Enligt uppdrag Justeras

_______________________________              _______________________________
Emma Sviestins                                       Anette Persson Sunje               
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Bilaga 1: Resultat från Iaido-SM i Västervik 2012-05-26

Mudan

1.        Rönndahl          Johan   SBS

2.        Mohell Magnus     Glimminge Budokan (GBK)

3.        Öman    Astrid    FSKA

          Johansson         Eric    FJK

Shodan

1.        A. Wranning       Caiza   FJK

2.        Engqvist          Maria   FSKA

3.        Engman Jonas      FJK

          Grünberg          Gabriel KIKF

Nidan

1.        Bergmark          Joel    Shimbukan

2.        Bergqvist         Andreas KIKF

3.        Ovrén   Hannes    LBK

          Broman Fredrik    SBS

Sandan

1.        Patrik  ALMQVIST          Glimminge Budokan (GBK)

2.        Jesper  Waldestål         FJK

3.        Jansson Mattias LBK

4.        Ovrén   Caroline          LBK

Lag

1.        FJK2:

          Jonas   Engman

          Johan   Andersson

          Jesper Waldestål

2.        FSKA:

          Maria   Engqvist

          Astrid Öman

          Astrid Theutenberg

3.        Glimminge:

          Patrik ALMQVIST

          Magnus MOHELL

          Håkan   ANDERSSON

          LBK1:

          Ovrén   Caroline
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          Jansson Mattias

          Ovrén   Hannes

Fighting spirit : Patrik Karlsson LBK

Fighting spirit Lag: Komaki iai"

Bilaga 2: 

Ordförandes rapport från EKF och FIK 2012, Novarra Italien 23-24 maj 2012

EKF GA 2012-05-23

Som vanligt ett möte med strikt agenda. Det var intressant att det för nuvarande bara finns en 
kvinnlig ordförande i EKFs medlemsländer. 29 länder var närvarande.

EKFs ansökan om att bli godkänd som en ”international non-profit association” i Belgien för att 
inte beskattas genomfördes i princip förra året, men då det krävdes signatur på original istället för 
de av alla länder inskannande och mailade tillstånden har det hela blivit något försenat.
Vice-presidenten informerade om att ytterligare utveckling sker av EKFs persondatabas (som 
används både för graderingsregistrering och för anmälan till EM) så att det framöver kommer att 
vara möjligt att ev skriva ut EKF diplom direkt från database för de länder som ej utvecklat egna 
diplommallar. Databasen ska även anpassas för I-pads.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och ett förslag till budget 2013 
presenterades. Den gängse åsikten är att EKF är alltför beroende av graderingar som intäktskälla 
varför de gjort en revidering av medlemsavgifterna. Ingen revidering har gjort på över tio år. 
Dessa minskar per person i en trappmodell. Det innebär att det i princip för alla medför en 25-
30%ig ökning av kostnaden. Då vårt medlemsantal är ca 900 personer 900*2,30€= 2070 € dvs ca 
19.200 SEK) kommer det att bli billigare för oss om vi får in fler medlemmar och kommer över till 
nästa nivå= 1000 pers (1000*2,00€= ca 18.500 SEK).

Det som berör oss mest är att graderingsreglerna för Kendo/Iaido/Jodo är uppdaterade och att det 
fr o m 2011 finns en registreringsavgift för Shogograder. En justering har gjorts av 
graderingsavgifterna för vissa grader.

Frågan om det dåliga genomsläppet på 6-7 Dangraderingarna diskuterades. Tyvärr hade ett 
missförstånd skett i hur svar skulle ges på propån från UK så det bestämdes att om ingen ändring 
sker i höst (diskussioner kommer att föras) kommer det upp på EKFs agenda. 

Vitryssland söker medlemskap och presenterade sig. De har 40 utövare på 2 klubbar. Island blev 
uteslutet ur FIK pga att de ej betalt sina medlemsavgifter på flera år samt att ingen aktivitet 
bedrivs och ingen kontakt har kunnat fås med det Isländska förbundet. 
Information om framtida EM och VM lämnades:

KENDO
25EKC 2013 sker 12-14/4 i Berlin.
26EKC 2014 sker i Frankrike
16WKC 2015 sker i Budokan i Japan
27EKC 2016 sker i Makedonien
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IAIDO
19EIC 2012 sker 26-28/10 i Stevenage, England
20EIC 2013 sker i oktober i Montpellier i Frankrike
21EIC 2014 sker i Helsingfors i Finland
22EIC 2015 sker i Berlin i Tyskland
23EIC 2016 söks av Italien 

JODO
11EJC 2012 21/8-2/9 i Bryssel, Belgien
12EJC 2013 sker i september i Andorra
13EJC 2014 - ännu ingen kandidat
14EJC 2015 sker i Sverige 

Nästa EKF GA sker i Berlin 11 april 2013 i samband med 25’e Kendo EM.

Uppdaterade graderingsregler, dagordning, protokoll samt Technical Directors rapport kommer 
inom kort upp på EKFs hemsida.

IKF GA 2012-05-24

Förklaringen till att åldern för att få söka 1 Dan ändrats till 13 är att den ursprungliga referensen 
till ålder var till att man hade börjat ”2nd grade” i Japan (högstadiet), men att den referensen inte 
fungerade internationellt hade man insett och då sattes istället en siffra.

Det som annars berörde oss direkt på detta möte var att IKF nu kräver att varje land har en egen 
kontaktperson i Anti-Dopingfrågan. Ett namn ska lämnas till IKF inom 6 månader. FIK Anti Doping 
panelen kommer att bestå av 6 personer.

Island blev uteslutet ur FIK pga att de ej betalt sina medlemsavgifter på flera år samt att ingen 
aktivitet bedrivs och ingen kontakt har kunnat fås med det Isländska förbundet. Medlemskap I EKF 
förutsätter inte medlemskap i FIK utan det söks separat)

En presentation gjordes av kandidaterna för 16WKC år 2015 och det blev Japan som kommer att 
hålla det hela i Budokan.

 

Anette Persson Sunje
Ordförande Svenska Kendoförbundet
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