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Styrelsemöte nr. 9
Datum: 2012-07-01
Plats: Hemma hos Anette, Spånga
Tid:
Kl.12:00-16:00
Kallade, närvarande
Anette Persson Sunje, ordförande
Anders Bergström, kassör
Emma Sviestins, sekreterare
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Sida Yin, jodoansvarig
Sara Westlin, kyudoansvarig
Peter Höglund, ledamot 1
Kallade, frånvarande / anmält förhinder
Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll
4. Genomgång av kalendarium
5. Ekonomin
6. Beslutsärenden
1. Ratificering av iaidolandslaget
7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
1. Anmälan av domare till EJC
2. Anmälan av domare till EIC
3. Information från SB&K:s kansli om IdrottOnline-registrering
4. Kunskapslyftet – lägesrapport
5. Diskussion om läget inom kyudon
6. Fortsatt genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24
8. Nästa möte
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9. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 14:00.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 6.1.

3. Tidigare mötens protokoll
Protokollet från mötet 2012-06-10 gicks igenom och korrigerades.

4. Genomgång av kalendarium
Ingenting nytt.

5. Ekonomin
Sida har i egenskap av jodolandslagets manager ansökt om 18000 kr för jodolandslagets resor. Eftersom
utgifter för landslag endast kräver artansvariges godkännande behövs inget styrelsebeslut för detta.
Alla landslag har fått i uppdrag av SB&K att lämna uppgifter om utvärdering av landslagsstöd för 2011
samt uppgifter inför landslagsstöd för 2013. Uppgifterna ska in senast 1 augusti. Peter går igenom mailet
från SB&K och reder ut vad som behöver göras.

6. Beslutsärenden
6.1 Ratificering av iaidolandslaget
Styrelsen beslutade att ratificera iaidolandslagstruppen för iaido-EM 2012.

7. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
7.1 Anmälan av domare till EJC
Takao Momiyama är anmäld som domare till jodo-EM.
Emma får i uppgift att scanna in verksamhetsberättelser för tio år bakåt för att det i framtiden ska vara
möjligt att ta fram uppgifter till en presentation av till exempel domarkandidater.
7.2 Anmälan av domare till EIC
Kazuhiro Komaki och Takao Momiyama är anmälda som domare till iaido-EM.
7.3 Information från SB&K:s kansli om IdrottOnline-registrering
Alla klubbar måste redovisa sina medlemmar på sin egen IdrottOnline-sida. SB&K har skickat ut
instruktioner till klubbarna.
7.4 Kunskapslyftet – lägesrapport
Anders skriver rent sitt dokument och Anette ordnar dess grafiska ”look&feel”.
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Peter får i uppdrag att ta fram blanketter för kendoförbundet baserade på de av SB&K:s blanketter som
nämns i kunskapslyftsdokumentet.
Anders får i uppdrag att ta fram ett utkast till styrdokument för utlandsbetalningar som Peter sedan
färdigställer.
Peter lämnade mötet kl 15:05.
Ett utbildningstillfälle ska hållas lördag 22 september kl 14, med gemensam middag efteråt. Alla
styrelsemedlemmar får i uppgift att leta efter en möteslokal.
7.5 Fortsatt genomgång av stadgarna fastställda 2012-03-24
Bordläggs.
7.6 Diskussion om läget inom kyudon
Det har kommit till artansvariges och kyudokommitténs kännedom att Jan Graaf i Kenshou Kyudo Kai har
anordnat interna klubbseminarier samma helger som de nationella seminarierna med svensk kyudos
shidosha ägt rum 29-30 oktober 2011 och 28-29 april 2012. Detta är olyckligt eftersom det försätter
medlemmarna i den berörda klubben i en situation där de tvingas välja lojalitet mellan sin egen dojoledare
och svensk kyudos shidosha. Då alla medlemmar ska ha tillgång till svensk kyudos shidosha oavsett
klubbtillhörighet är det kyudokommitténs önskemål att förbundet går ut med en rekommendation
angående detta förfarande.
Ordförande föreslog att kyudoansvarige formulerar en rekommendation till klubbansvariga att inte anordna
egna seminarier samtidigt som de nationella seminarierna så att det ifall Jan Graaf upprepar sitt
förfarande framgår tydligt att han medvetet agerar mot kyudokommitténs och artansvariges direktiv.
Denna rekommendation ska skickas ut till alla registrerade utövare samt läggas upp på hemsidan.
En landslagsledning för kyudolandslaget eftersöks. Sara formulerar en text som Emma kan lägga upp på
hemsidan.

8. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 22 september, preliminärt kl 10-12, dvs på förmiddagen före utbildningstillfället
för kunskapslyftet.

9. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat kl 16:10.

Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Emma Sviestins

_______________________________
Anette Persson Sunje
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