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Styrelsemöte nr. 5

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2010-09-12
Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli
Tid: Kl.16:30-17:25

Kallade, närvarande
Nils Björkegård, ordförande
Nicke Rydgren, kassör
Emma Sviestins, sekreterare
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig

Kallade, frånvarande / anmält förhinder
Jan Graaf, kyudoansvarig
Jesper Waldestål, 1:a suppleant
Peter Höglund, 2:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Justering av protokoll från konstituerande styrelsemötet
6. Uppföljningspunkter
7. Ekonomi dagsläget
8. Ratificering av iaidolandslaget
9. Övriga frågor
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 16:30.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare
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Peter Hellberg valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Justering av protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från konstituerande styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningspunkter

Uppföljningspunkterna är ej genomförda och har lagts till en Att göra-lista, se Övriga frågor.

7. Ekonomi dagsläget

Nicke redovisade förbundets ekonomi i dagsläget.
7.1 Naginatan har börjat använda bidragspengar som inte kommit in ännu. Ordförande undersöker varför 
inte bidraget betalats ut.
7.2 Bosön hävdade att kendolandslaget hade missat att betala dem efter ett landslagsläger. Landslagets 
manager hävdade att det var löst men det visade sig att budoörbundet hade betalat Bosön med 
kendoförbundets pengar. Antingen har Bosön fått dubbel betalning (från landslaget och kendoförbundet) 
eller så har förbundet betalat åt landslaget. Nicke följer upp. 
7.3 Budo SM kostade 52 000 kr. (Budget var 50 000 kr.)

8. Ratificering av iaidolandslaget

Det är inte längre förbundets uppgift att ratificera landslag, endast landslagscoachen behöver godkännas. 
Styrelsen godkänner Mike Henry som coach för iaidolandslaget för två år framåt.

9. Övriga frågor

9.1 Att göra-lista

a) Förbundets grafiska profil (Nils)
Kendoförbundet ska profilera sig som ett separat förbund.

b) Förbundets medlemskap i internationella organisationer (Nils)
Vad skulle kendoförbundet 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?

c) Översyn av tävlingsreglemente för alla arter (artansvariga)
d) Uppföljning av bidrag till arter (Nils)
e) Uppföljning av betalning för kendolandslagets läger på Bosön (Nicke)
f) Uppföljning av utvärdering av SM 2010 (Nils)
g) Uppföljning av budoförbundets ekonomi (Nils)
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9.2 Tillämpad tävlingsform för alla arter som använder svärd

Jonas driver en ny tävlingsform bestående av hugg mot mål (tatamimattor). Syftet med tävlingen är att 
skapa en artöverskridande tävlingsform med objektiva bedömningskriterier som dessutom är mer 
intressant för en publik än konventionella iaidotävlingar. Styrelsen godkänner att en provomgång av 
tävlingen genomförs, förutsatt att inbjudan skickas ut till alla klubbar med tydlig information om att det är 
ett test, samt att styrelsen får tillgång till synpunkter insamlade från tävlingsdeltagarna som underlag för 
en utvärdering.

9.3 Lettiska kendoförbundet ber om stöd i ansökan till FIK

Lettiska kendoförbundet har tidigare fått stöd av svenska kendoförbundet i ansökan om medlemsskap till 
EKF. Nu har deras ordförande bett om stöd i ansökan medlemsskap till FIK. Styrelsen beslutade att stödja 
lettiska kendoförbundets ansökan.

9.4 Ska SM 2011 hållas gemensamt för alla arter?

Nej.

9.5 Har utvärdering av SM 2010 gjorts?

Nils undersöker.

9.6 Budoförbundets ekonomi

Nils hör efter med budoförbundets ordförande vad som händer i förbundets ekonomi, dvs om det kommer 
att bli förändringar.

10. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till söndagen den 21 november 2010 kl 16:30.

11. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 17:25.

Enligt uppdrag Justerare

_______________________________              _______________________________
Emma Sviestins                                        Peter Hellberg                
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