Styrelseprotokoll nr 15, 2012-11-30
Tid och plats: Per capsulam
Närvarande: Anette Persson Sunje, ordförande
Anders Bergström, kassör
Jussi Mylluoma, kendoansvarig
Sida Yin, jodoansvarig
Sara Westlin, kyudoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Peter Höglund, suppleant
§1.

Dagordningen godkändes

§2.

Dispenser för tävlande vid kendo-SM 2012

Tre personer har sökt dispenser för kendo-SM:
•

Rio Kazuga, utbytesstudent från Japan, har tränat i Götha Kendoklubb i tre månader
och söker dispens för att deltaga på SM trots att han inte är svensk medborgare.

•

Signe Grennvall 1 dan från Huskvarna Kyokushin Kendo är 16 år och söker dispens för
att deltaga i damklassen där minimiåldern är 18 år.

•

Sara Hugner 1 dan från Wäsby Kendoförening är 16 år och söker dispens för att
deltaga i damklassen där minimiåldern är 18 år.

Artansvariges rekommendation:
Rio Kazuga, Götha Kendo – är en utländsk medborgare som är utbytesstudent i Sverige. Han
har enligt uppgift inte tränat för Götha en längre tid än några månader. Kriterierna för att
bevilja dispens kan således inte betraktas som uppfyllda, och artansvarig rekommenderar
därför avslag till ansökan.
Signe Grennvall, Huskvarna Kendo – representerar Huskvarna ensam, och kan således inte
kan ställa upp i lag. Ett godkännande skulle stödja Signes engagemang och på detta sätt
också Huskvarnas utveckling. Alla indikationer från hennes tidigare tävlingsmeriter är att
Signe skulle vara högst konkurrenskraftig i damklassen, trots att hon inte uppfyller det
formella minimiålderkravet för klassen. Artansvarig rekommenderar därför bifall till ansökan.
Sara Hugner, Wäsby Kendo – har inga tävlingsmeriter till dags dato. Således kan det heller
inte ses föreligga något skäl att medge undantag till det formella minimiålderkravet för
damklassen. Artansvarig rekommenderar därför avslag till ansökan.
Styrelsen beslutade att avslå ansökan om dispens för Rio Kazuga och Sara Hugner och att
bevilja dispens för Signe Grennvall.
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