
2012-12-16 Mötet 16 december 

Mötets fokus var att skapa en verksamhetsplan inför nästa år och en budget som kunde passa 

ihop med den. Det kunde konstateras att mycket av det vi gör numera kan klassas som 

löpande verksamhet och att ganska lite tillkommer som nytt för de olika idrotterna. För 

förbundet so helhet finns det dock några nya projekt som kommer att arbetas med under 

2013 och som kommer att ge (förhoppningsvis) positiva effekter åren som följer efter det: Ny 

hemsida, Kunskapslyftet mm 

Ett flertal styrdokument ha gåtts igenom (ex för tävling) och uppdateras och kommer att 

publiceras på hemsidan så fort ev smärre justeringar är klara. 

Vi vill återigen påminna om att betala in medlemsavgifter (före årsskiftet) så att ni har 

rösträtt på stämman (23 mars) och anmäla statistik per idrott mm så att vårt anslag från 

SBoK blir så stort det är möjligt. Vår budget hänger på att ni gör det då våra stora 

intäktsposter för förbundet faktiskt är medlemsavgiftererna och graderingsavgifterna. Och 

tyvärr har vi mindre inkomster än vad vi skulel vilja kunna bedriva för verksamhet. 

2012-11-26 Mötet 17 november 

Vi lyssnade på en mycket intressant föredragning av Joachim P om doping - vad det är 

formellt, hur olika substanser tagits fram, varför och hur de påverkar kroppen. Det var 

intressant att höra att inga dopingsubstanser kan bevisas ge någon som helst fördel inom 

våra idrotter, "tack och lov"! Det är även större risk att få i sig skadliga skräpämnen än "äkta 

vara". Studie efter studie visar att det enda som faktiskt funkar är att tro på sig själv, peppa 

varandra och träna, träna, träna... 

Aktiva TÄVLANDE som använder medicin SKA anmäla detta till Riksidrottsförbundet. 

Vi fick även information om att alla medaljer i alla våra klasser och arter ska vara med i 

Medaljometern samt rapporteras till RF. 

Vi vill även redan nu uppmana alla klubbar som vill berätta nåt om vad som hänt ute i landet 

att skriva det till sina artansvariga så att de kan komma med i verksamhetsberättelsen. Om ni 

har tankar om vad som förbundet ska arbeta med under 2013 så börjar det bli dags att infa 

oss!  

Vi vill även påminna om att betala in era medlemsavgifter till förbundet samt rapportera in er 

statistik. Inte bara för att få rösträtt inför stämman eller vi ska se hur många utövare vi har 

utan även för att storleken på anslaget till den verksamhet som förbundet ska bedriva för er 

under 2013 påverkas av medlemsantalet! 

2012-10-08 Kunskapslyftet del 1, 22 september 

Kunskapslyftet har nu haft sin första konferens. Samtliga landslagsledningar var inbjudna att 

jämte styrelsen delta. Alla landslagsledningar var inte representerade, men tack vare att flera 

personer utövar flera av våra arter fanns ändå en bra balans på representation. Det blev en 

givande dag med dels samtal och information om rent praktiska frågor som hur 

ekonomihantering måste gå till, men även hur landslag och förbund hänger ihop och har nytta 

av varandra.  

Vi påbörjade samarbetet för dels coacher och dels managers över artgränserna där tanken är 

att man ska ha stöd i rollen oavsett arten, något som jag uppfattade upplevdes som positivt, 

speciellt när man kommer som ny. Vi hoppas även på att kunna ha ett forum för 

landslagsledningarna på den nya hemsidan som ska underlätta i arbetet och samlandet samt 

överlämnande av material från avgående till tillträdande. 

Under slutet av dagen samlade vi ihop tankar om hur vi ska gå vidare och har ett gediget 

antal punkter att ta upp vid nästa tillfälle, som vi rent praktiskt ser kommer att ske först 

under våren. Ett material som sammanfattar vad som gicks igenom kommer att 
sammanställas och skickas ut till samtliga landslagsledningar. 

Personligen fann jag dagen oerhört inspirerande och hoppas att vi kan fortsätta i den andan!  



2012-10-08 Mötet 22 september 

Från detta möte vill jag främst lyfta att vi nu har adjungerat en person som "Anti-Doping 

Representative" till FIK (Internationella Kendoförbundet), något som kravställdes på samtliga 

medlemsländer vid FIKs årsmöte i maj. Vi välkomnar Joachim Persson till oss i detta arbete! 

Han kommer främst att finnas som en resurs för styrelsen och samtliga landslagledningar, 

men givetvis även för frågor från klubbar och enskilda. Använd då kendo@budo.se för 

kontakt. 

Vi vill även välkomna Kyudolandslagets nya coach/manager: Arne Högberg. 

För att underlätta för de som planerar att arrangera SM har vi fastställt en "kravspec" på 

vilken information vi behöver för att kunna ta beslut om arrangör och förhoppningsvis ge 

sökande lite stöd i vad som förväntas av dem. Den kommer inom kort att läggas upp på 

hemsidan. 

Arbete med den nya hemsidan tuffar oxå på och tillnästa år kanske vi har nåt att visa... 

För den som planerar sin resa i förväg: Årsmötet 2013 blir den 23 mars. 

2012-08-27 Nagiantaseminarium i Uppsala 23-26 augusti 

I helgen hade jag nöjet att få delta i middagen i vid INFseminariet. Jag hade trevliga samtal 

med de kvinnliga senseierna och de utryckte att de uppskattade att åter få komma till 

Sverige. Mer info från seminariet kommer infom kort på Naginatasidan. 

2012-08-26 Juli + Augusti 

Efter en relativt lugn sommar börjar dagordningen för nästa möte fyllas på igen. Vi har tagit 

några "snabba" beslut via Per capsulam (ny klubb som sökt inträde, datum för och arrangör 

av Kyudo SM resp Kendo SM), men det mesta kommer att behandlas på nästa möte den 22 

september. Den dagen träffas även landslagsledningarna och styrelsen i det första steget av 

Kunskapslyftet och jag ser fram emot alla diskussioner som kommer att uppkomma. 

2012-07-02 Mötet 1 juli 

Ett möte där vi hade livliga diskussioner om hur vi vill jobba framöver och många bra tankar 

och planer för "Kunskapslyftet" lades fram. Datum för utbildningstillfället i samband med 

"Kunskapslyftet sattes till 22 september. Inbjudan och information kommer senare. Vi 

ratificerade det nya iaidolandslaget. Vi vill önska en trevlig sommar till alla! 

2012-06-12 Mötet 10 juni 

På mötet ratificerade vi jodolandslaget och ny jodomanager fram till EM samt godkände 

ansökan om att hålla dangraderingar vid SKO i höst. Status för Kunskapslyftet diskuterades 

och materialet ska dras ett varv till innan vi kan gå ut med info-material samt kalla till kurs 

för landslagsledningarna. Behovet av en ny hemsida diskuterades oxå. Jag gav en liten kort 

rapport från EKF och FIKmötena, den kommer att ligga som en bilaga till protokollet. 

2012-05-25 -- 26 15WKC 

Det var otroligt kul att få vara med kendolandslaget som Delegation Leader. Stämningen i 

laget var mycket bra även om det tidigt var klart att det gällde att ta alla sina matcher med 

2-0, 1-0 räckte inte för att gå vidare ur poolen... För damerna tog Japanskorna guld, silver, 

brons... och var i våra damers första pool. 

Det var tufft motstånd, jag såg under fredagen kendokas som frivoltade av mattan av 

kollisionen, som svimmade av helt kort efter en tuff träff, deltagare med stukade fötter som 

ändå fullföljde sina matcher - kylspray verkar vara lösningen på allt... :-) 

Som kuriosa kan jag berätta att två av våra damer blev intervjuade av Japansk TV och Mats 

Wahlqvist var domarrepresentant, en av bara 9 europeer, och dömde i finalerna. 

Efter att ha sett detta och ett VM där det finns länder vars deltagare har som jobb att träna 

Kendo kan jag bara säga att jag än mer uppskattar det engagemang och slit som våra 
deltagare och dess ledning lägger ner! TACK! 



2012-05-24 IKF GA 

En presentation gjordes av kandidaterna för 16WKC år 2015 och det blev Japan som kommer 

att hålla det hela i Budokan. 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. 

2012-05-23 EKF GA 

Som vanligt ett möte med strikt agenda. Det var intressant att det för nuvarande bara finns 

en kvinnlig ordförande i EKFs medlemsländer.  

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. Medlemsavgifterna för 

medlemsländerna ändras till att vara enligt en trappa, vilket inbär att det blir billigare för oss 

att vara med om vi blir ca 100 personer fler... Frågan om det dåliga genomsläppet på 6-7 

dangraderingarna diskuterades och om ingen ändring sker i höst kommer det upp på EKFs 

agenda. Information om framtida EM och VM lämnades, se Kalendarium. 

Uppdaterade graderingsregler, dagordning, protokoll samt Technical Directors rapport 

kommer inom kort upp på EKFs hemsida. 

2012-05-13 Mötet 13 maj 

Ett mycket effektivt möte där vi hade nöjet att introducera vår nyaste medlem i styrelsen till 

hur vi arbetar. Vi fastställde ett flertal dokument och den nya kyudokommitteen. Sen tidigare 

hade jag upptäckt att det fanns en senare fastställd version (2010) av kyudons 

graderingsregler än vad som låg på hemsidan och det är nu åtgärdat. Vi diskuterade nästa 

steg i projektet Kunskapslyftet och hoppas att inom kort få ihop ett första utkast till 

dokumentation kring vad vi gör nu i steg 1. 

2012-03-24 Mötet 28 april 

Det var glädjande att se den energi med vilken styrelsen började arbetet. Bl a fattades 

principbeslut om layouten på de nya dandiplomen och om planer på en ny hemsida. Projektet 

"Kunskapslyftet" har satt igång och vi hoppas att inom kort kunna kalla till ett första 

utbildningstillfälle. Peter tog på sig rollen som styrelsens kontaktperson för Elitfrågor och Kirsi 

för Jämställdhet/Mångfald. 

Tyvärr kunde jag pga av flunsan inte som planerat närvara vid det nationella seminariet i 

kyudo i Uppsala på söndan. 

2012-03-24 Mötet 24 mars 

Vid det konstituerande mötet direkt efter årsstämman hade vi även nöjet att bifalla ansökan 

om att bli medlem i vårt förbund från Trelleborgs Budokai IF samt bifalla en ansökan om att 

få arrangera IaidoSM 2013. 

2012-03-27 Årsstämman 24 mars 

Ordinarie förbundsstämman i Stockholm 24 mars avlöpte på sedvanligt sätt. Stämman 

inleddes med att alla bjöds in till Aikidoförbundets stämmolokal för utdelning av SB&K:s 

förtjänsttecken av tredje graden som utdelades av Leif Sunje. Smärre ändringar gjordes av 

förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse resp. verksamhetsplan. Debatt uppstod 

främst i frågan om huruvida ändring skulle ske av tillsättning av styrelseledamöter med 

artansvar eller inte. Även fråga om hur mycket landslag får kosta tog utrymme. 

Förbundsstyrelsens nya sammanställning framgår av sidan Kontakt 

2012-03-12 Mötet 11 feb 

Mötet ägnades främst åt att gå igenom allt som skulle förberedas och beslutas om inför 
årsstämman. Kendolandslaget Ratificerades. Listan med sökande till Kitamoto fastställdes och 

anmälan skickades till arrangören. Vi hade även nöjet att diskutera ev nomineringar till olika 

priser inför kampsportgalan.  

http://kendo.budo.se/index.php?n=Main.Calender
http://kendo.budo.se/index.php?n=Main.Contacts


2012-01-15 Mötet 14 jan 

Tack till de klubbar som kom till vår extra årsstämma för 2011. Det var 6 av 12 

röstberättigade klubbar som var representerade. 

Den enda fråga som skulle behandlas var den av ordinarie stämman bordlagda frågan om 

redovisning av ekonomi 2010 och ansvarsfrihet för den då avgående styrelsen. Ekonomin 

presenterades av kassören och stämman beviljade ansvarsfrihet. 

2012-01-05 Ett nytt år 

Nu börjar ett nytt år. Förhoppningsvis har vi hunnit räta ut kursen för förbundet avseende en 

mängd administrativa rutiner som ska göra 2012 betydligt lättare. Lättare både för styrelsen 

att utföra det uppdrag ni kommer att ge den vid årsstämman och lättare för er att få det stöd 

ni vill ha.  

Vi blir så bra som ni vill ha oss så ge oss så mycket input i bara orkar! Saknar ni nåt på 

hemsidan så meddela oss, saknar ni nåt annat - ta kontakt! 

Anette Persson Sunje 

Ordförande 

Svenska Kendoförbundet 

070-229 3773 

kendo@budo.se 

 


