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Styrelsemöte nr. 4

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2010-05-09
Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli
Tid: Kl.17:30-19:20

Kallade, närvarande
Nils Björkegård, ordförande
Nicke Rydgren, kassör
Emma Sviestins, sekreterare
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig

Kallade, anmält förhinder
Mats Wahlqvist, kendoansvarig

Ej kallade
Jesper Waldestål, 1:a suppleant
Peter Höglund, 2:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Frånvarande

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomi dagsläget
7. Förbundets grafiska profil (Nils)
8. Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils)
9. Rapport från EKFs GA i Ungern (Nils)
10. Jodo EM 2010 i Bryssel
11. Lägesrappport Förbunds-SM
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
14. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande
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Ordförande förklarade mötet öppnat kl 17:27.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Peter Hellberg valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll var ej tillgängligt.

5. Uppföljningspunkter

Denna punkt bordlades på grund av att föregående protokoll saknades.

6. Ekonomi dagsläget

Nicke redovisade förbundets ekonomi i dagsläget.

7. Förbundets grafiska profil (Nils)

Kendoförbundet ska profilera sig som ett separat förbund. Nils håller i initiativet i frågan.

8. Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils)

I dagsläget är det inte kendoförbundet utan Svenska budo & kampsportsförbundet som är medlem i t.ex 
EKF. Nils undersöker vad kendoförbundet skulle dra för nytta av att direkt vara medlem i internationella 
organisationer, samt hur mycket extra administration det skulle kräva av förbundet, i synnerhet vad gäller 
ekonomin. (Fo-up)

9. Rapport från EKFs GA i Ungern (Nils) 

Nils kom tyvärr sent till mötet på grund av felbokning av landslaget samt att mötet flyttats fram en timme. 
Han konstaterade att stadgarna inte följdes utan att flera motioner lades fram ad hoc. De flesta 
motionerna rörde finansiering av resor mm för s.k. senior advisors som sitter med på möten men inte har 
rösträtt. De flesta motionerna fick avslag. Generalsekreteraren planerar att avgå och letar efter en 
efterföljare.

Nils ska skicka en kommentar till EKF angående att stadgarna inte följdes.

10. Jodo EM 2010 i Bryssel

Peter meddelade att sex personer är anmälda till jodo-EM.
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11. Lägesrappport Förbunds-SM 

11.1 Anmälningar mm
Jonas meddelade att fyra personer är anmälda till iaidograderingen.
Kirsi meddelade att för naginatan är sex personer är anmälda individuellt samt sex par till engi. Kirsi vill i 
egenskap av artansvarig genomföra en gradering på SM trots att Jakob Ryngen motsätter sig det.
Peter meddelade att för jodon är 16 personer är anmälda individuellt samt fyra lag.
Jan meddelade att för kyudon är 14 personer anmälda.
Nils meddelade att kendon går enligt planerna.

En tävlingsläkare har hittats.
Japans ambassadör kommer att besöka SM och förmodligen inviga någon av tävlingarna. Även Stefan 
Stenudd kommer att närvara.

11.2 Sponsring
Umeå kendoklubb kommer att ha besök av två senseier från Japan under tiden för SM och vill söka 
sponsring för att kunna ta med dem till SM. Styrelsen kommenterar att de i första hand bör söka sponsring 
från SM via Jakob Nobuoka, därefter från artansvarige.

Artansvarig som åker till SM i egenskap av just artansvarig kan sponsra det ur sin artbudget.

Peter avvek från mötet kl 18:10.

11.3 Affisch, programblad samt infoblad
Jan har tagit fram ett preliminärt infoblad med information om kendoförbundet och de olika arterna. Nils 
utökar texten om förbundet. Kirsi letar upp en bild till naginatan.
Jan ordnar även en affisch och ett programblad baserat på material från kyudo-EM. Styrelsen diskuterade 
layouten.

12. Övriga frågor

12.1 Elitstöd
Styrelsen satte en deadline på två veckor för ansökan om elitstöd. Nils hör efter med SB&K om någon 
annan deadline är aktuell. De artansvariga skickar ansökningar till ordföranden.

12.2 Ny tävlingsform för iaido
Iaidon vill ta fram en ny, mer tillämpad, tävlingsform med fokus på hugg mot mål för att överbrygga 
olikheter i bedömning mellan de olika skolorna. Tävlingsformen ska vara sanktionerad av förbundet. 
Artansvarige ska skapa ett generellt tävlingsreglemente (f.n. finns endast tävlingsreglemente för SM) som 
innefattar den nya tävlingsformen. Reglemente för SM ska utgöra en förlängning av det generella 
tävlingsreglementet. Jonas skickar ut ett förslag till generellt tävlingsreglemente senast två veckor innan 
nästa styrelsemöte. (Fo-up)

12.3 Idrottslyftet
Bidrag från idrottslyftet ansöks på klubbnivå men det är bra om artansvariga kan skicka ut information till 
klubbarna. Kirsi kollar upp deadline för ansökan. (Fo-up)

13. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till söndagen den 5 september 2010.

14. Mötets avslutande
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Ordförande förklarade mötet avslutat kl 19:22.

Enligt uppdrag Justerare

_______________________________              _______________________________
Emma Sviestins                                        Peter Hellberg                
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