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Styrelsemöte nr. 14
Datum: 2011-10-16
Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli
Tid:
Kl.10:00-17:00
Kallade, närvarande
Anette Persson Sunje, ordförande
Anders Bergström, kassör
Emma Sviestins, sekreterare
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
Sida Yin, jodoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Kallade, frånvarande / anmält förhinder
Jan Graaf, kyudoansvarig
Jesper Waldestål, 1:a suppleant
Peter Höglund, 2:a suppleant
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Tidigare mötens protokoll
a) 2011-08-13
b) 2011-08-18
c) 2011-08-25
4. Genomgång av kalendarium
a) Vad är aktuellt?
b) Vad kräver styrelsebeslut?
5. Beslutsärenden
a) ENF-möte i Bryssel 4-6 november, äskande om bidrag
b) Naginatans ekonomi 2007-2011
c) Naginatans begäran om ersättning från Jakob Ryngen (se protokoll 2011-08-13 §6.7)
d) SM-veckan i Östersund
e) Policy för bidrag till nya klubbar
f) Bidrag för hallhyra Kendo Riksläger
g) Bidrag till domare för WKC2012- förberedande domarseminarium i Japan (information)
h) Bidrag till domare för WKC2012- förberedande domarseminarium i Italien (information)
i) Bidrag till domare - förberedande EKF domarseminarium
j) Arrangör av kendo-SM 3-4 dec 2011
k) Medlemsansökan från Issha Kyudo kai, Uppsala
6. Övriga frågor/Info
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a) Svenska domare till WKC 2012
b) Förbundsutbildningar
c) Internationellt stimulansbidrag
d) Ev kommentarer på artrapporterna
e) Genomgång av budgettänk och skiss på verksamhetsplan för 2012
f) Frågor från kendolandslagets manager
g) Dandiplom
7. Nästa möte
8. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 11:00.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Tidigare mötens protokoll
Protokoll från föregående möte samt för de två per capsulam-beslut som har fattats sedan föregående
möte gicks igenom.
3.a Möte 2011-08-13
Justerades.
3.b Per Capsulam 2011-08-18
Godkänt.
3.c Per Capsulam 2011-08-25
Godkänt.

4. Genomgång av kalendarium
4.a Vad är aktuellt?
ENF-seminarium i november.
4.b Vad kräver styrelsebeslut?
Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

5. Beslutsärenden
5.a ENF-möte i Bryssel 4-6 november, äskande om bidrag
Information från naginataansvarige: ”När det gäller ENF:s styrelsemöte har vi tidigare bara haft ett per år.
Detta år (2011) har varit ett undantag för att vi var tvungna att ta beslut om stadgar innan val av ny
ordförande kunde lysas ut. Således hade vi ett styrelsemöte i slutet mars i Paris där vi blev klara med
stadgarna och nu är vi kallade till Bryssel i början på november. Det är brukligt att Naginata-ansvarig
representerar Svenska Kendoförbundet vid ENF och INF-möten. Nästa ENF-möte går i Bryssel nån av
dagarna 4-6 november. Det är viktigt iom att vi ska välja nytt presidium.’’
Styrelsen beslutade att ge bidrag från centrala medel som täcker kostnader för flyg, hotell samt transport
till och från evenemanget.
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5.b Naginatans ekonomi 2007-2011
Anders och Anette har gått igenom naginatans ekonomi åren 2007-2011 och funnit att naginatans
tillgodohavande är 33745 kr.
Styrelsen har fått i uppdrag att ta ställning till naginatans äskande av 63 500 kr på årsmötet. Styrelsen
beslutade att 6 919 kr beviljas som extra anslag.
5.c Naginatans begäran om ersättning från Jakob Ryngen (se protokoll 2011-08-13 §6.7)
Styrelsen beslutade att kassören betalar ut 40 664 kr till Jakob Ryngen enligt hans ansökan. Punkten
förklarades omedelbart justerad.
5.d SM-veckan i Östersund
Bordläggs.
5.e Policy för bidrag till nya klubbar
Styrelsen beslutade att införa ett startbidrag för nybildade klubbar enligt nedanstående, med reservation
för att beloppet kan komma att ändras efter budgetplaneringen.
”Klubb som blir medlem i Svenska Kendoförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan få ett
fast belopp av 500 kr i startbidrag.
Så snart klubbens inträdesansökan blivit godkänd och medlemsavgiften betalats in enligt kansliets
anvisningar kan bidraget betalas ut. Det enda som krävs är att man då hör av sig till kendo@budo.se’’
Denna policy gäller fr o m 1 januari 2012.”
5.f Bidrag för hallhyra Kendo Riksläger
Ett äskande om bidrag har inkommit från Mats Wahlqvist:
”Den 18-20 Nov kör vi Riksläger i Uppsala. Förra året betalade förbundet hallhyran, ca 4000 kr. Frågan är
om förbundet även detta år kan sponsra med hallhyran som torde bli ungefär samma. Lägret vänder sig till
alla som är tränare i Kendo oavsett grad. Innehåll: Kata, shiai (reglemente, hur en tävling går till),
träningsmodeller, utbytte av erfarenheter m.m.”
Vid årsmötet (2011-03-26 §13) motionerade Linköpings Budoklubbs om att ett instruktörsläger skulle
arrangeras av förbundet (vilket avslogs) och så uppdrogs styrelsen att låta nästa kendo Riksläger ha
instruktörstema vilket uppfylls enligt beskrivningen av lägret.
Enligt Kendos verksamhetsplan för 2011, punkten Riksläger, ska det genomföras 1 läger under hösten
som förbundet stöder ekonomiskt.
Styrelsen beslutade att bifalla ansökan.
5.g Bidrag till domare för WKC2012 – förberedande domarseminarium i Japan (information)
Information om krav för domare till WKC12, se 6.a.
För de som tas ut är det obligatorisk med närvaro vid ett förberedande seminarium (23-25 feb.2012 i
Narita, Japan) samt seminarium i anslutning till VM (23 maj 2012, Italien). ZNKR betalar del av kostnaden
för de domare som blir uttagna. Ansökan har inkommit om bidrag för resterande kostnad.
5.h Bidrag till domare för WKC2012- förberedande domarseminarium i Italien (information)
WKC är i Italien och där får man betala för hotell, mat m.m och inte som på EM. Även här får man ev en
slant av ZNKR.
Mats Wahlqvist äskar bidrag för kost och logi om han blir uttagen som domare till WKC i Italien i maj 2012.
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5.i Bidrag till domare - förberedande EKF domarseminarium
Styrelsen skissar på policy för bidrag till domare.
5.j Arrangör av kendo-SM 3-4 dec 2011
Styrelsen beslutade att godkänna FSKA som arrangör av SM. Frågan i ansökan om det är möjligt att få
bidrag för hallhyra utreds av Jussi.
5.k Medlemsansökan från Issha Kyudo kai, Uppsala
Ansökan om att bli medlem i vårt förbund har inkommit från Issha Kyudo kai som kommer att vara belägen
i Uppsala. Den kommer att drivas av Knut Högvall, 1 dan.
Styrelsen godkänner ansökan. Anette meddelar kansliet.

6. Övriga frågor / Info
6.a Svenska domare till WKC 2012
Inför varje VM erhålls en förfrågan från värden om att vi sänder en lista på domarkandidater. Det finns
krav på bl a minst 5 dan, svenskt medborgarskap samt tidigare deltagande vid Europeiska
domarseminarier för att komma på fråga.
Enligt brev 2011-09-22 från FIK anmodades vi att inkomma med en lista på max 6 kandidater att delta
som domare vid WKC 2012.
De kandidater som var föreslagna från Sverige var
Mats Wahlqvist, Renshi 7 dan
Akinori Imamura, 5 dan
Robert Harris, 5 dan
Patrick Bacquin, 5 dan
Då Akinori och Robert inte är svenska medborgare och Patrick inte kan delta så har vi anmält endast
Mats.
6.b Förbundsutbildningar
Med anledning av Kanslichef Mona Lundkvists förfrågan om vi haft några utbildningar, förläsningar eller
seminarier under 2010 som kan återrapporteras till RF senast 30 september.
Vi som förbund var tyvärr nödgade att svara att vi inte hade nåt att bidra med. De utbildningar som i all
hast identifierades var funktionärsutbildningar inför Budo SM samt kurser för graderingsansvariga (de sk
”certifierade”). Men då flera av kriterierna (det kunde inte anges nedtecknade mål mm, kursplan saknades,
närvarolistor saknades) kunde vi inte bidra.
Föreslås att någon uppdras att framöver ha koll på vilka utbildningar, förläsningar eller seminarier som
genomförs årligen och att ovanstående kriterier försöker uppfyllas.
6.c Internationellt stimulansbidrag
Vi fick möjlighet att söka detta, ansökan senast 25 sept. Kirsi hade ett förslag som tyvärr ingen hade
möjlighet att dra vidare.
6.d Ev kommentarer på artrapporterna
Bordläggs.
Svenska Kendoförbundets mötesprotokoll nr. 14, 2011-10-16

5
6.e Genomgång av budgettänk och skiss på verksamhetsplan för 2012
Ett antal budgetposter ställdes upp men inga belopp togs fram.
6.f Frågor från kendolandslagets manager
Då landslagsuttagningen baserades på cirka 25-30 anmälningar och efter kontakt med Bosön kom man
fram till att den anmälningsavgift som deltagarna skulle erlägga och täcka kostnaderna slutade på 1.000:-.
Sen visade det sig att endast 11 (elva) anmälningar kom in, vilket medförde ökade kostnader.
Eftersom inbjudan gått ut med summan tusen så kunde man inte i efterhand kräva in mer pengar av de 11
anmälda. Samtliga elva har satt in pengar på managerns privata konto, dvs han har i dagsläget 11.000:stående på sitt privata konto. Landslagsledningen samt Mats W kommer att deltaga. Detta gör att fakturan
från Bosön uppgår till 18.840:-. Till detta kommer managerns resa till och från Stockholm som kostar
1543:-. Tågbiljetten har han betalat med privata medel.
Dessutom har ett landslagsläger planeras i Malmö i slutet av november och det har bokats vandrarhem för
deltagarna. Managern undrar vem som ska stå för vandrarhemskostnaderna.
Fakturan från Bosön ska skickas till förbundet. De inkomna 11000:- ska överföras till förbundet. Ersättning
för managerns tågbiljett beviljas. Vad gäller vandrarhemskostnaderna får deltagarna själva stå för dem.
6.g Dandiplom
Dandiplomen för graderingarna på Sugo Cup och SKO 2010 är klara. Deltagare på SKO 2011 ska ha fått
sina diplom på plats, resten skickas per post.
På grund av svårigheterna med att skriva ut diplomen, som kräver A3-skrivare som kan hantera det tjocka
pappret, håller Anette på att förhandla med kansliet angående kostnader för att låta ett tryckeri hantera
utskrifterna.

7. Nästa möte
Nästa möte är sedan tidigare bestämt till 12 november kl 10-15.

8. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat kl 17:00.
Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Emma Sviestins

_______________________________
Anette Persson Sunje
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