
Kendoförbundets andra årstämma är avslutad 
 

Det torde vara (jag hoppas i alla fall att det är) bekant för de flesta av kendoförbundets 

medlemmar att SB&K och Kendoförbundet höll årsstämma nyligen. Några kanske även är 

informerade om att jag valdes till ordförande i Svenska Kendoförbundet. 

 

Många av er känner mig nog på ett eller annat sätt men för säkerhets skull ger jag här en 

kort presentation av mig och mina tankar kring uppdraget. Det kan möjligtvis tolkas som att 

”blåsa i min egen trumpet” men jag hoppas att ni har fördrag med detta. 

 

Civil och i tjänst 

 

Om uppdraget 

En stor uppgift är naturligtvis att på bästa möjliga sätt genomföra det förbunds-SM som hålls i 

Uppsala i samband med Svenska Budo & Kampsportsförbundets femtioårsjubileum. Jag ser 

mycket fram emot detta då samarrangemang med våra fem arter ytterligare stärker vår 

gemenskap. 

 

Då jag sedan många år ansvarat för genomförandet av Stockholm Kendo Open, en av 

Europas större kendotävlingar, så anser jag mig ha en god verktygslåda för hjälpa detta SM 

på traven. Till detta kan även tilläggas att jag till vardags jobbar som projektledare på ett 

eventbolag där vi genomför allt ifrån 50-årsskivor med 30 gäster till minmässor och 

konferenser för 2000 personer. 

 
Med detta sagt vill jag dock påpeka att jag naturligtvis har en del åsikter om förbundet och 

dess verksamhet; t ex vad gäller marknadsföring/profilering, tradition vs. utveckling, spets 

vs. bredd m.m. 

 

Om mig 

Jag är född 1973 och har utövat kendo sedan våren 1991 och sedan dess tillkämpat mig 5 

dan. Tio av dessa år har jag varit aktiv i Svenska Kendolandslaget från vilket jag dock nu, 

efter sistlidna VM i Brasilien, pensionerat mig. Denna pensionering till trots lyckades jag dock 

tillskansa mig guldmedalj både individuellt och med lag i senaste Kendo-SM. 

 

Jag avslutade nyligen mitt sista år, av 6, som ordförande i Stockholms Kendoallians. Detta 

dels för att det var dags för litet färskt blod i föreningen men också för att jag vill jobba för 

det förbund som hittills gjort så mycket för mig. 

 

I övrigt ser jag det som min uppgift, inte främst att driva en mängd egna visioner utan att 

stötta våra medlemsföreningar i att förverkliga deras. Med detta sagt vill jag dock påpeka att 

jag naturligtvis har en del åsikter om förbundet och dess verksamhet; t ex vad gäller 

marknadsföring/profilering, tradition vs. utveckling, spets vs. bredd m.m. 

 

Jag tackar för Er förenings stöd på stämman och för detta så har ni alla min uppmärksamhet 

när ni behöver den. 

 
Tveka inte att höra av er! 

Nils Björkegård 

Ordförande 


