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Styrelsemöte nr. 4, 2007-04-22
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Plats
Ölandsgatan 42, Stockholm
Närvarande
Dan Fujii
Christian Strandberg
Nicke Rydgren
Mats Wahlqvist
Kazuhiru Komaki
Jan Graaf
Christian Lund
Lollo Ahldén (Observatör, ersätter Peter Helleberg)
Anmält förhinder
Peter Hellberg
Leif Sunje
Frånvarande
Johan Östman
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Justerare
4. Presentation av nya styrelsen
5. Föregående mötesprotokoll
6. Uppföljning
6.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter
6.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
7. Direktiv gradering utomlands
8. Graderingsregler – Kendo, Iaido, Jodo
9. Kitamoto nomineringar –Kendo
10. Coach- och managerval för Iaido och jodo
11. SM-status –Jodo
12. SM-regler Iaido
13. Artrapporter
13.1 Kendo
13.2 Iaido
13.3 Jodo
13.4 Naginata
13.5 Kyudo
14. Budget och verksamhetsplanerings-introduktion för nya styrelsen
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15. Ekonomi
16. EKF GA-mötet, dagordning
17. Övriga frågor
17.1 Hemsidans status
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justerare
Jan Graaf utsågs till justerare.
4. Presentation av nya styrelsen
Närvarande medlemmar presenterade sig själv och sina mål och visioner för sitt deltagande i styrelsen.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 18/2 och 24/3 föreligger inte.
6. Uppföljning
5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter
(Grå-markerade punkter avser punkter som stängdes under mötet.)
05:010 (2005-08-20) Leif: Driva frågan om SM-status för jodo ytterligare ett varv.
05:014 (2005-08-20) Dan: Skriva förslag till 'tänk' kring hur vi i framtiden ska hantera en växande
kostnadsmassa relaterad till internationell verksamhet (ex. domarkostnader).
05:042 (2005-12-11) Alla: Fundera kring vem som kan vara lämplig att skriva artens historia. (Förbundets
historik). Adderat 2006-01-22: Kontaktpersoner så här långt för historikprojektet:
Kendo - Leif, Mats, Hans Lundberg, Komaki
Jodo - Rolf
Iaido - Mattias får fundera lite.
Naginata - Jakob kontakta Gunilla
Kyudo - Roger ska tala med Johan Sandström samt försöka få tag på några andra gamla uvar, Leif kolla
med Zsolt Györbiro.
06:011 (2006-02-19) Leif: Uppdras att summera läget med graderingsreglerna (och då i synnerhet frågan
om antalet månader mellan graderingar och skicka ut till alla i graderingskommittén).
06:018 Nicke: Skicka ut ett nytt utkast med ändringar på budgeteringsdokumenten.
06:019 Mattias: Gå igenom utkastet från Iaidons synpunkt.
06:020 Artansvariga: Gå igenom budgeteringsutkast, Iaido Jodo.
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06:026 Artansvarig Iaido: Begär in stadgar och styrelseförhållanden för vänföreningarna utav
landslagsledningarna.
06:027 Leif: Ta fram ett första utkast till nya stadgar för vänföreningarna.
06:028 Artansvariga: Börja fundera och skissa på nya tävlingsreglementen med den nya lagen i åtanke.
Kendo och Naginata klara.
06:029 Naginata och Iaido: Ta fram budgetförslag för de närmaste tre åren.
06:030 Artansvariga: Lämna in synpunkter på Nickes utkast till arbetsbeskrivningen för Technical
coordinator, utifrån era respektive arters synvinkel.
06:031 Artansvariga: Gå igenom utvecklingen av medlemmar under åren. Undersök varför
graderingsintäkterna minskar.
06:032 Naginata och Kendo ska göra allt de kan för att kunna lämna in tävlingsreglementen senast den 20
oktober.
06:033 Dan och Nicke ska ha ett möte med Stuart och gå igenom kvitton och redovisning.
06:034 Leif: Kontakta Mikael Onsjö om att stänga ner hemsidan.
06:035 Nicke: Kolla upp möjligheterna att starta projektkonton.
06:036 Christian: Kontakta Kansliet och ta fram data om medlemsantal under de senaste fem åren för alla
arter.
06:037 Alla: Ta fram förslag till årlig klubbenkät angående nya medlemmar.
06:038 Nicke+Artansvariga: Nicke skickar ut ett strategiskt dokument till Artansvariga angående offensivt
budgetförslag.
06:039 Artansvariga: Inleda en dialog med landslagsledningarna angående måldokument och
prestationsbelöning.
06:040 Leif: Lägg fram förslag till Förbundsstyrelsen på en läkarpool för bruk vid tävling.
06:041 Leif, Dan och Jakob R: Lägg in kravet på läkare vid shiai-tävling i tävlingsreglementen.
06:042 Leif: Kolla upp om läkarkravet även gäller vid tävlingsträning.
06:043 Leif: Ta reda på procedur vid tävlingssanktionering och kontrollera existerande dokument.
07:001 - Rydgren - Ta fram underlag för landslagsverksamheter som underlag för diskussion med FS om
ökad budget för kendosektionen upp till 100000 kr.
07:002 - Rydgren - Ta fram färdigt förslag
07:003 - Leif - Fixa påminnelse för att se till att allas vht-plan kommer in en vecka före nästa möte så att
vi kan ha ett sammanställt förslag att ta beslut om på nästa möte.
5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
Noteringar apropå följande ärenden:
05:014 Dan har skickat förslag till Mattias och övriga för att fylla i för Iaido och Jodo etc.
AP Dan, skicka ut tänket för AP 05:014 till artansvariga som ska gå igenom det förslaget.
AP Dan, skicka ut förslaget till AP 06:030.
7. Direktiv gradering utomlands
Styrelsen beslutade godkänna dokumentet Rutiner & Blanketter för
Gradering utomlands.
8. Graderingsregler – Kendo, Iaido, Jodo
AP Dan: Kolla med Leif angående följande frågor:
Graderingsämnena för kendo under punkten 5.1.
Shinken redan vid 5 Dan.
AP Leif: Gör om dokumentet för Graderingsregler – Kendo, Iaido, Jodo enligt styrelsens önskemål.
Rättelser:
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1.2 Tydliggör priset för kyu-graderingar för lägre grader än 4 kyu.
2.1.1 Stryk hela stycket ”Observera att sökande….”.
2.1.2 Stryk ordet vidimerad under styckena ”För kyu-grader.” och ”För dan-grader…”.
3.2.1 Skriv in de nya direktiven för graderingsfunktionärer.
3.2.2 Stryk punkten ”Den sökande ska anmäla sig…”
5.1 Ändra så att hakama och keiko-gi krävs redan vid gradering till 3 kyu.
9. Kitamoto nomineringar –Kendo
Dan rapporterade att sektionens förslag till kitamoto-deltagare är i första hand Per Ybo och i andra hand
Kristina Persson.
10. Coach- och managerval för Iaido och jodo
Inget förslag till coach för iaido föreligger.
Status för förslag till landslagsledning för jodo är okänd då Peter Hellberg ej är närvarande.
11. SM-status –Jodo
Styrelsen rekommenderar att söka SM-status för jodo hos förbundsstyrelsen.
12. SM-regler Iaido
Styrelsen fastställer Tävlingsregler för SM i Iaido, enligt revision 2007-04-22.
13. Artrapporter
13.1 Kendo
Mats meddelade att rikslägret i maj är inställt.
13.2 Iaido
Iaido meddelade sin intention att öka antalet graderingstillfällen per år.
13.3 Jodo
Jodo meddelade att läger med Ishido-sensei ska hållas i Göteborg, 31/5-3/6.
13.4 Naginata
Naginataansvarig var ej på plats.
13.5 Kyudo
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Jan berättade om en resa till Japan med elva personer från sverige.
Alla resande hade lyckade graderingar och samt deltagande i tävlan i IKYF:s jubileums takai i Tokyo.
Kyudo hade också nyligen en uppvisning i Kungsträdgården som var mycket uppskattad.
14. Budget och verksamhetsplaneringsintroduktion för nya styrelsen
Nicke förklarade budgeten och styrelsens förhållande till offensiv budgetering och mål.

15. Ekonomi
Ingen chefsrapport föreligger.
Dan meddelade att han har tagit kontakt med förra landslagsmanagern och att de har kommit fram till en
avbetalningsplan för skulden från rikslägret i mars 2006.
Styrelsen beslutade höja årets budget för kendolandslaget med 15000kr och minska nästa års budget
med samma summa.
AP Artansvariga: Ta fram ett eventuellt förslag för en särskild satsning eller evenemang tills nästa möte.
16. EKF GA-mötet, dagordning
Dan redogjorde dagordningen för General Assembly EKF.
17. Övriga frågor
17.1 Hemsidans status
Dan rapporterade för den nya hemsidans status.
18. Nästa möte(n)
Nästa möte 24/5 18:30-21:00
Ytterligare mötesdatum är 20/6 18:30-21:00 och 28/8 18:30-21:00.
19. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat
Enligt uppdrag

Justeras
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Christian Strandberg

Jan Graaf

Tidigare stängda uppföljningspunkter
Stängt på möte:
2005-08-20
2005-08-20
2005-08-20
2005-08-20
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-11-13
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11

Data kring uppföljningspunkten:
05:001 (2005-05-01) Leif: Skriva lathund enligt Mattias förslag (lathund att
presenteras på kendosektionens hemsida om hur man går tillväga för att få delta vid
All Japan Kendo Embu Taikai.
05:002 (2005-05-01) Leif: Skriva lathund om procedurer kring engagemang och
godkännande av utländska instruktörer vid graderingar i Sverige.
05:004 (2005-05-01) Alla: Sondera efter ny representant från kendosektionen i
förbundets utbildningskommitté.
05:008 (2005-06-11) Roger & Leif: Gå igenom och granska IKYF stadgar.
05:011 (2005-08-20) Rolf: Hjälpa Leif med de japanska underlagen (se 05:010).
05:012 (2005-08-20) Leif: Informera Bob Harris om utnämningen till kendosektionens
representant i utbildningskommittén och därefter informera Dan att det är gjort.
05:013 (2005-08-20) Leif & Roger: Bereda underlag till beslut i förbundsstyrelsen vad
avser sökande av medlemsskap i International Kyudo Federation.
05:015 (2005-08-20) Dan & Jakob: Höra med Javier Escalante om detaljer kring vad
som är ansökningsbart vad avser RF:s internationella stimulansbidrag för 2006.
05:003 (2005-05-01) Mattias: Kontrollera om någon av de svenskar som reser till
International Goodwill Taikai & Seminar kan ta på sig att skriva reserapport.
05:005 (2005-05-01) Mattias: Tillse att den till engelska översatta och till förbundet
inköpta ZNKR Iaido manual tillsänds alla iaidoklubbar samt alla 5 dan -utövare och
uppåt.
05:006 (2005-05-01) Mattias: Kontrollera med den nyvalda landslagsledningen hur
de ställer sig till flerårsengagemang.
05:007 (2005-05-01) Leif: Tillsända EKF domarjurynamnen för höstgraderingen i jodo
till shodan för ratificering enligt gällande praxis.
05:009 (2005-06-11) Roger: Engagera Javier Escalante i arbetet att Svenska Budo &
Kampsportsförbundets kendosektion söker medlemskap i International Kyudo
Federation.
05:017 (2005-10-01) Mattias: Fortsätta undersöka arrangörskandidater för SM i
iaido/RM i jodo 2006 och ställa frågor till FSKA.
05:020 (2005-10-01) Roger: Skatta en budget för att skicka någon till öppnandet av
IKYF.
05:023 (2005-10-01) Leif: Fråga EKF om det tillåts att Rolf Radakovits som
iaidodomare anländer sent och missar träningen och domarseminariet vid EM.
05:016 (2005-08-20) Jakob: Följa upp och utreda frågan om Sverige kan/ska
arrangera Naginata-EM 2006.
05:025 (2005-11-13) Mattias: Informera alla berörda parter om beslutet vem som blev
arrangör av SM iaido och RM i jodo 2006).
05:026 (2005-11-13) Jakob: Uppdras att meddela Gunilla beslutet att bifalla Gunilla
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2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2005-12-11
2006-01-22
2006-01-22
2006-01-22
2006-01-22

2006-01-22
2006-01-22
2006-01-22
2006-01-22
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17

Hanssons äskande om bidrag för resa till naginata-EM i egenskap av domare.
Äskandet godkändes enhälligt. Bidraget ska finansieras genom att ta resterande
medel (ca 1100 kr) från naginata ordinarie kontot och att resterande del upp till 5000
kr tillåts övertrasseras naginata ordinarie-kontot (3900 kr)..
05:028 (2005-11-13) Rolf: Kontaktar landslagsledningen för jodo i samma ärende
som AP05:027
05:029 (2005-11-13) Jakob: Ser till naginatan avseende samma ärende som
AP05:027
05:030 (2005-11-13) Anders: Kontaktar Roger i samma ärende som AP05:027.
05:031 (2005-11-13) Leif: Skicka det framarbetade förslaget till Direktiv för
landslagsledning för iaido som fastställdes enhälligt till Daniel för publicering på
webbplatsen.
05:032 (2005-11-13) Leif: Uppdras att bereda motsvarande (direktiv för
landslagsledning) för jodo.
05:033 (2005-11-13) Leif: Skicka det generiska förordet för hemsidan till Daniel.
05:034 (2005-11-13) Anders: Tillse att exekvera beslutet att för 2006 och framåt
lägga till ett konto för domarkostnader för respektive art och att kontrollera med
Mattias Hurtig hur detta praktiskt går till.
05:035 (2005-11-13) Leif: Kolla med Dan och den egna kalendern hur det föreslagna
nästa mötesdatum fungerar.
05:018 (2005-10-01) Alla artansvariga: Svara på Mike Walls enkät om
rörelsehindrade. (Roger, Mattias är klara)
05:019 (2005-10-01) Dan: Konsultera våra kendoka med 5 dan och högre för att
kunna komma fram med ett förslag till policy för domarersättning internationellt.
05:021 (2005-10-01) Alla: Bereda budgetförslag för 2006, 2007 och 2008. (Endast
Jakob kvar nu.)
05:027 (2005-11-13) Daniel: Kontakta och informera Stuart Joakim Håhl och Kumi
Sato Håhl om att RF bistår med stöd för elitidrottsverksamhet och våra arter kan
ansöka om sådant stöd. Deadline för ansökan för 2006 är internt i förbundet 24
november före vilket vi måste ha inkommit med ansökan till förbundets kansli (Javier
Escalante).
05:036 (2005-12-11) Anders: Kontakta Tegelberg om några korrigeringar i
jodolandslagets redovisning.
05:040 (2005-12-11) Anders: Skicka ut första budgetutkast samt att be om
kommentarer och reflektioner från hela styrelsen.
05:043 (2005-12-11) Jakob: Tala med Javier Escalante om hur vi hanterar förbundets
ansökan om internationellt stimulansbidrag och naginatans del däri.
05:046 (2005-12-11) Leif: Informera förbundskansliet om att han tar över vhtberättelse uppdraget i Samuels frånvaro.
05:022 (2005-10-01) Leif: Fråga IKF om coach för kendolandslag också får tävla vid
VM.
05:037 (2005-12-11) Leif :Renskriva Direktivet för landslagsledning jodo, skapa .pdf
och skicka ut.
05: 038 (2005-12-11) Leif: Skicka Word-version av Direktivet för landslagsledning
jojo till Jakob.
05: 039 (2005-12-11) Leif: Renskriva reviderade organisationsplanen, skapa.pdf och
skicka ut.
05:041 (2005-12-11) Artansvariga: Granska budgetutkastet och ta fram ett förslag till
verksamhetsplan för arterna till nästa möte.
05:045 (2005-12-11) Artansvariga: Undersöka om man kan göra uppvisning eller om
innehåll till en monter kan arrangeras för årsstämmorna.
06:002 (2006-01-22) Leif: Justera förslaget till ’Tävlingsregler SM iaido’ och skicka till
Mattias för korrektur. Målet är att ta upp dokumentet granskning och beslut vid nästa
möte.
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2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-04-17
2006-06-18
2006-06-18

2006-10-08

06:003 (2006-01-22) Dan: Snacka med Stuart Bäck och se till att Pre-Entry för VM i
kendo sänds in.
06:004 (2006-01-22) Dan: Revidera och skicka ut kendo SM-regler för beslut på
kommande möte.
06:005 (2006-01-22) Alla: Se till att göra klart verksamhetsplanerna och treårsbudgetarna för alla arter.
06:007 (2006-01-22) Leif: Ta upp Dans förslag med Rolf och Anette.
06:008 (2006-02-19) Leif: Kommunicera beslutet att rekommendera inval av
Falkenbergs Judoklubbs Iaidosektion till förbundets kansli.
06:009 (2006-02-19) Leif: Redigera färdigt budgetdokumentet och skicka till Anders.
06:010 (2006-02-19) Leif: Skicka ut budget och verksamhetsplan till webmastern för
publicering på kendosektionens hemsida
05:044 (2005-12-11) Nicke (övertaget från Anders P): Granska betänkandet kring hur
vi tänker kring de olika kontona och kanske och någon lathund för de artansvariga.
06:001 (2006-01-22) Alla artansvariga: Uppdras att kontrollera om det finns någon i
leden som har kompetens och lust att bidra i förbundets medicinska kommitté.
06:006 (2006-01-22) Mattias: Ta upp Dans förslag (för graderingsregler för kendo,
iaido och jodo) med Mike Henry och Henrik Engelkes.
05:024 (2005-11-13) Leif: Tillse att protokoll färdigställs för den över epost
överenskomna naginatalandslagsändringen.
06:012 Leif: Ska smärre redaktionella ändringar i Tävlingsreglemente för SM i kendo
och göra look’n feel, pdf:a och skicka ut.
06:013 Leif: Skriva förslag till tillägg till direktiven för landslagsledningarna och lägga
fram vid nästa möte.
06:014 Artansvariga: Förankra ett sådant tillägg i respektive landslagsledning.
06:015 Dan och Nicke: Föra en dialog med Mats om kostnader och utlägg i samband
med eventuell domardeltagande vid VM i Taiwan.
06:016 Leif: Meddela Mattias om dispens angående domarregeln vid Iaido-SM.
06:017 Leif: Gå igenom budgeteringsdokumenten.
06:021Christian: Ta kontakt med Kansliet angående skräpmelj
06:022 Leif: Skicka ut förfrågan om datum angående höstens möten.
06:023 Dan: Undersök Wexiö Kendos graderingsrutiner.
06:024 Leif: Ta kontakt med Mikael Onsjö om ny hemsida.
06:025 Artansvariga: Undersök möjligheten till fler graderingstillfällen nästa år.

