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Styrelsemöte nr. 2

Svenska Kendoförbundet

Datum: 2011-02-12
Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli
Tid: Kl.11:30-15:00

Kallade, närvarande
Emma Sviestins, sekreterare
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Kallade, frånvarande / anmält förhinder
Nils Björkegård, ordförande
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Jesper Waldestål, 1:a suppleant
Peter Höglund, 2:a suppleant

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Verksamhetsplan
6. Budgetplan
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötets avslutande

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Mötesordförande Mats Wahlqvist förklarade mötet öppnat kl 11:30.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Anette Persson Sunje valdes till justerare.
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4. Föregående protokoll

Då detta möte var avsett endast för förberedelser inför årsmötet behandlades inte föregående protokoll.

5. Verksamhetsplan

Jonas, Mats och Jan presenterade sina verksamhetsplaner. Styrelsen beslutade att ta med i förbundets 
verksamhetsberättelse att börja arbeta med jämställdhetsverksamhet. 

Alla artansvariga skickar sina bidrag till verksamhetsplanen till Emma som sammanställer presentationen.

6. Budgetplan

Budgeten lades enligt följande:

Arter:

Artbidrag Extra anslag

Iaido 42000 13000

Kendo 83000 33000

Kyudo 13000 10000

Jodo 13000 5000

Naginata 10000 0

Summa 161000 61000

Centralt:

Graderingar 10000

Jämställdhetsverksamhet 5000

SM-veckan 2012 5000

Planering inför SM-veckan 2012 3000

Instruktörskurs (inkl. planeringsarbete) 15000

Summa 38000

Trots att summan ligger högre än förra året beslutade styrelsen att inte yrka på att höja medlemsavgifterna 
med motiveringen att förbundet har gott om pengar.

7. Övriga frågor

7.1 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). Avstämning 31 mars.
d) Uppföljning av bidrag till arter (Nils)
e) Uppföljning av utvärdering av SM 2010 (Nils)
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f) Uppföljning av budoförbundets ekonomi: Hur kommer den att påverkas av ett förändrat medlemsantal 
bland annat på grund av att karaten har lämnat förbundet? (Nils)

g) Redovisningsmodell för rapportering av budgetmedel (Jesper, Nicke)
h) Rutiner för mötesändring (Jesper)
i) Uppdatering av dokument om graderingsregler för kendo, iaido och jodo (Jesper)
j) Vill/bör kyudon ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Jan, alla)
k) Vill/bör naginatan ta över hanteringen av sitt graderingsregister? (Kirsi, alla)
l) Uppföljning av SM 2010:s ekonomi (Nils, Nicke)
m) Vad är kendoförbundets uppdrag förutom administration? (Alla)
n) Verksamhetsberättelse (Nils, artansvariga)
o) Redovisningsmodell för artmedel (Jan)

7.2 Beslut angående motion om instruktörsläger för kendo

Linköpings budoklubb, kendo- och iaidosektionen, samt Huskvarna Kyokushin Karate, HKK Kendo, har 
lämnat in en motion där man yrkar att årsmötet ålägger kendoförbundet att på prov arrangera ett 
instruktörsläger för kendo, för att undersöka behovet av ett sådant. Syftet med lägret ska vara att 
komplettera budoförbundets instruktörsläger genom att ta upp kendospecifika problem.

Styrelsen beslutade att yrka avslag på motionen med motiveringen att det redan anordnas riksläger. Dock 
kommer styrelsen att verka för att det som motionen tar upp blir tema för nästa riksläger.

7.3 Korrigering av punkt från föregående möte

På föregående möte, under 13.2 Nominering av sökande till Kitamotolägret godkände styrelsen  Mats 
föreslagna nomineringsordning av två sökande. Efter mötet tillkom en tredje sökande. Den slutgiltiga 
nomineringsordningen blev därför enligt följande:

1. Juan-Sebastian Sato Folatre
2. Philipp Klinkhardt
3. Adrian Wahlberg

7.4 Adjungerad vice ordförande

Styrelsen utsåg Mats Wahlqvist till adjungerad vice ordförande.

8. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet lördag 26 mars kl 10:00.

9. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat kl 15:00.

Enligt uppdrag Justerare

_______________________________              _______________________________
Emma Sviestins                                        Anette Persson Sunje                
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