
2011-12-03 Kendo SM 

Idag har jag besökt Kendo SM. Jag har fått se på fin kendo och fick chansen att prata med 

flera deltagare. Inspirerande. Tack FSKA som tog på sig uppdraget att arrangera med kort 

varsel. 

2011-12-03 Tävlingssanktioner 

Alla tävlingar som genomförs ska anmälas via SBoKs hemsida, därefter godkänns de normalt 

av kendoförbundet och läggs sen upp automatiskt i kalendariet. Efter tävlingen ska rapport 

lämnas till SBoK. Allt detta sker fr o m i år digitalt, men tyvärr så var det fel på länken så alla 

anmälningar som gjordes kom aldrig fram till kendoförbudet. Detta är nu åtgärdat. 

2011-12-02 Mötet 12 November 

Vi hade planerat ett möte för att fortsätta med revideringen av alla våra styrande dokument 

men mötestiden fick istället användas till alla de besluts och informationspunkter som dök 

upp veckan före. En del tid ägnades åt att kolla upp vad som krävs att vi som förbund kollar 

när en ny förening söker inträde hos oss. Till nästa möte blir det många ansökningar att 

besluta om. Kul! Ett flertal reviderade dokument fastställdes och kommer inom kort att 

ersätta de nuvarande på hemsidan. Då vår emminenta sekretare för ovanlighetens skull inte 

kunde närvara tog jag anteckningarna och därför är protokollet lite senare än vanligt. 

2011-11-01 Kyudoseminarium 

I helgen hade jag nöjet att få besöka det nationella seminariet i kyudo på Bosön. Jag fick 

även veta att det var stor uppslutning, 24 personer, och att det fanns med flera deltagare 

från Norge och Danmark också. Det var ett nöje att få se Ray Dolfin (kyoshi 6 dan) senseis 

uppvisning som öppnade seminariet. 

2011-10-17 Mötet 16 Oktober 2011 

Då det blev många fler besluts- och informationspunkter än planerat så mötet drog över med 

3 timmar... jag är mycket tacksam för alla ledamöter som offrade hela sin söndag för detta 

arbete!  

En del av besluten och informationen hade direkt bäring på budgetupptakten, dvs att vi 

började skissa på vad som ska ingå i verksamhetsplanen och budget för 2012. I jämförelsen 

av tidigare verksamhetsplaner som antagits av årsmötena och utfall på dessa kan man tydligt 

se att det finns viss löpande verksamhet som förbundet kontinuerligt bevakar varje år och 

några enstaka speciella projekt som varierar över arter och tiden. Vilka dessa är har ni 

inflytande över, men i dagsläget saknar vi imput från klubbarna om vad de anser att 

förbundet bör fokusera på inför 2012, och vi skulle uppskatta om ni hör av er på 

kendo@budo.se om ni har några tankar... 

Jag vill även flagga för att det kommer att kallas till en extra årsstämma med anledning av 

det som beslutades på årsstämman i mars 2011: att ansvarsfrihetsfrågan för avgående 

styrelsen bordlades i avvaktan på att en redovisning skulle presenteras av ekonomin för år 

2010. Utredningen är klar och mer info kommer när datum är bestämt för det extra årsmötet. 

2011-10-03 Hösten 2011 

Mötet som var planerat till september blev inställt då många i styrelsen hade svårt att 

närvara. Istället löste gjorde vi det med en genomgång av vilka frågor som kunde vänta på 

beslut till oktobermötet och tog akuta frågor med per capsulambeslut. Jag och kassören har 

även spenderat en hel helg med att gå igenom Kendoförbundets ekonomi och har i princip 

avslutat utredningen av 2010års ekonomi samt frågan om Naginatans äskande om extra 

medel - två frågor som är utestående sen årsmötet i mars. Vi har även börjat skissa på 

budget för 2012, men då denna ska hänga ihop med verksamhetsplanerna för arterna vill vi 

gärna att ni ger era artansvariga input på vad ni som medlemmar i förbundet vill prioritera 

nästa år. 



2011-08-17 Möte 13 Augusti 2011 

Vid mötet fokuserade vi på att gå igenom ekonomin. Vi tittade på de flöden som finns och på 

hur det rent praktiskt går till när ersättningar ska betalas ut. Vi hoppas att det framöver ska 

fungera smidigt för alla. Vi har även en lösning på frågan från årsmötet om en presentation 

av resultatet från 2010 som vi hoppas snart kunna presentera för er. 

Vi tittade på styrdokumenten som i princip är klara för att uppdateras och läggas ut här på 

hemsidan. Vi ratificerade även den nya landslagsledningen för kendo (se under kendo för mer 

info). 

Under sommaren har vi även hunnit med att ratificera landslagsuttagningarna för iaido och 

jodo (se under iaido resp jodo för mer info) 

2011-08-01 Sommaren 2011 

Styrelsen har gjort sitt allra bästa för att vara tillgänglig under sommaren, vilket medfört att 

vi haft möjlighet att ta några viktiga beslut trots att alla haft semester och varit bortresta: 

Landslaget Jodo, Landslaget Iaido och en ny klubbs ansökan. 

SBoK bytte ju även server under sommaren varvid vår hemsida "försvann" och alla våra 

epostalias slutade fungera. Tack vare bl a en snabb insats av kanslichefen Mona ordnade det 

sig inom ett par dagar. Vi hoppas att ni inte blivit drabbade, men om ni sänt nån fråga under 

sommaren som ej fått svar - sänd den igen! 

2011-08-01 Möte 9 Juli 2011 

Detta möte ägnades åt att börja gå igenom och uppdatera våra styrande dokument: 

Direktiven för Tävling och Landslag samt Graderingsregler. Vi konstaterade att mycket 

behöver göras och lyckades i princip göra färdigt tre st. Arbetet med att uppdatera alla 

styrdokument fortsätter under hösten. 

2011-05-22 Möte 22 maj 2011 

Mötet fokuserade på allt vi behöver för att få flöde i rutinerna kring bl a ekonomi, 

landslagsutnämningar, domarrepresentanter via EKF database, WKC. Vikten av att ha bra 

press och reklam för våra arter togs upp och även frågan från EKF GA att vi ska ha en anti-

dopingkontakt. Förbundets jämställdhetsplan finns för påseende. Läs gärna protokollet som 

snart finns under Filer. 

2011-05-21 SM Iaido 

SM i Iaido hölls i Falkenberg 14-15 maj och jag hade nöjet att få var på plats och titta på 

även dessa tävlingar. Mer info om detta kommer under Iaido. 

2011-05-20 EKF GA 

Det har varit intressant att få delta i mitt första EKF GA (5 maj) som alltid hålls i anslutning 

till Kendo EM (6-8 maj). Extra intressant var det i o m att det dessutom är valår och det 

skedde en föryngring av EKFs styrelse. De som avgick hade nu arbetat i styrelsen i över 25 

år... För den som vill läsa mer om det kommer jag att snart lägga upp mina 

minnesanteckningar. Det delgavs även information om datum på de kommande årens EM i 

kendo, iaido och jodo: 

Kendo  

EM 2013 sker 12-14/4 i Berlin. 

EM 2014 sker i Makedonien 

VM 2015 sker sannolikt i Japan (alternativt Korea).  

Iaido 
EM 2011 sker 6-9/10 i Andorra, deras förbund meddelade att hemsidan är klar 

(http://www.kendo-andorra.org/eic2011/) och välkomnar alla att gå in och titta. 

http://www.kendo-andorra.org/eic2011/


EM 2012 hade ännu ingen arrangör 

Jodo 

EM 2011 är 16-18 september i Stevenich, norr om London 

EM 2012 sker i Belgien 

Nästa EKF GA, 2012, sker i Navarra, Italien i anslutning till EKC 2012. 

Det var spännande att få på plats se vårt kendolandslag och även en del matcher, även om 

jag tyvärr inte kunde vara närvarande under hela arrangemanget. Mer om resultaten från 

detta kommer under Kendo. 

2011-04-17 Möte 10 april 2011 

De nya styrelsen har haft sitt första möte där vi fokuserade på att reda ut frågan om alla 

blanketter som ska in till Skattemyndigheten samt att gå igenom alla våra styrande 

dokument. En uppdatering av de flesta kommer förhoppningsvis hinnas med under året. För 

mer detaljer, se protokollet från mötet. /Anette 

2011-03-27 Kendoförbundets andra årstämma är avslutad 

 

Jag vill tacka för förtroendet att få leda Kendoförbundet under 2011 och även dels tacka de 

som sitter kvar i styrelsen: Emma (sekreterare), Jonas (Iaido), Jan (Kyudo) och Kirsi 

(Naginata), Jesper och Peter (suppleanter) och dels välkomna de nya: Anders (kassör), Jussi 

(Kendo), Sida (Jodo)  

 

Valberedningen kommer även under nästa år ledas av Raili med hjälp av Maria E och Mats W. 

På den nya posten som revisor utsedd av stämman välkomnas Maria W. 

På stämman fanns det tolv klubbar med rösträtt, på nästa stämma hoppas vi att ni är fler och 

att ni under året hör av er till oss med era tanka om hur ni anser att verksamheten ska 

bedrivas. Under en övergångsperiod kommer antagligen vissa mailadresser inte ha hunnit 

pekas om, men vi jobbar för att detta ska fixas så snabbt som möjligt. Den som är säkrast att 

maila till just nu är sekretare.kendo@budo.se så ser Emma till att skicka det till rätt person. 

Vi kommer att ha vårt första möte den 10 april. Vi hoppas att på hemsidan löpande kunna 

informera om när nästa möte är så att ni enkelt kan få med era punkter på agendan för nästa 

möte... 

Anette Persson Sunje 

Ordförande 

Svenska Kendoförbundet 

070-229 3773 

kendo@budo.se 

 


