
Styrelsemöte nr. 5, 2007-06-20
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen

Plats
Ölandsgatan 42, Stockholm

Närvarande
Dan Fujii
Christian Strandberg
Kazuhiru Komaki
Peter Hellberg
Jan Graaf
Johan Östman
Christian Lund
Anette Persson Sunje 

Anmält förhinder
Nicke Rydgren
Mats Wahlqvist
Leif Sunje

Frånvarande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Justerare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Uppföljning
5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter
5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
6. Utökad mandatperiod för iaido- och jodolandslagsledning.
7. Val av coach för jodolandslaget
8. Val av coach för iaidolandslaget
9. Graderingsstrul vid iaido/jodo SM den 19 maj 2007
10. Kyudokommittens organisatoriska funktion
11. Bildande av en kyudokommitte
12. RM Kyudo 2007
13. Information angående nya tävlingsdispens-regler
14. Info från registeransvarige om dess verksamhet
15. Ekonomisk rapport
15. Övriga frågor
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande
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Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justerare

Peter Hellberg utsågs till justerare.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från den 22 april justerades.

5. Uppföljning

5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter
(Grå-markerade punkter avser punkter som stängdes under mötet.)

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 - Komaki
Naginata - Jakob kontakta Gunilla, Johan: kolla med Jakob
Kyudo - Roger ska tala med Johan Sandström samt försöka få tag på några andra gamla uvar, Leif kolla 
med Zsolt Györbiro.
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.
06:030 Artansvariga: Lämna in synpunkter på Nickes utkast till arbetsbeskrivningen för Technical 
coordinator, utifrån era respektive arters synvinkel.
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.
06:039 Artansvariga: Inleda en dialog med landslagsledningarna angående måldokument och 
prestationsbelöning.
06:041 Leif, Dan och Jakob R: Lägg in kravet på läkare vid shiai-tävling i tävlingsreglementen. Kendo klar.
Johan: kolla med status med Jakob.
07:004 Dan (och artansvariga): Skicka ut tänket för AP 05:014 till artansvariga som ska gå igenom det 
förslaget.
07:005 Dan: Skicka ut förslaget till AP 06:030.
07:006 Dan: Kolla med Leif angående följande frågor: Graderingsämnena för kendo under punkten 5.1 
och Shinken redan vid 5 Dan för Iaido.
07:007 Leif: Gör om dokumentet för Graderingsregler – Kendo, Iaido, Jodo enligt styrelsens önskemål.
07:008 Artansvariga: Ta fram ett eventuellt förslag för en särskild satsning eller evenemang tills nästa 
möte.
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5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter

6. Utökad mandatperiod för iaido-, jodo- och naginatalandslagsledningarna.

Styrelsen beslutade att utöka mandatperioden för iaido-, jodo- och naginatalandslagsledningarna till tre år.

7. Val av coach/manager för jodolandslaget

Mikael Almeblad valdes till coach och manager för år 2007.

8. Val av coach för iaidolandslaget

Christian Lund valdes till coach för iaidolandslaget för en tidsperiod av tre år.

9. Graderingsstrul vid iaido/jodo SM den 19 maj 2007

Ap Anette och Leif: Ta fram förslag på dokument för vad som krävs av arrangören för SM (ev. alla arter).
Ap Dan och Christian L: Formulera och skicka ett brev till Leif Hermansson med begäran om förklaring till 
arrangemanget av SM.
Ap Dan: Kolla med Javier om urkundsförfalskning vid egna diplom.

10. Kyudokommitténs organisatoriska funktion

Styrelsen beslutade ordförande att delegera attesträtten för gradering utomlands inom kyudo till 
artansvarige för kyudo.
Styrelsen beslutade att ge artansvarig för kyudo rätt att använda titeln president utomlands i officiella 
sammanhang.

11. Bildande av en kyudokommitté

Jan Graaf informerade om att kyudo kommer att bilda en kommitté, bestående av:
Ordförande: Jan Graaf, Kenshou Kyudo Kai
Ledamöter:
Karl Mårtens och Sara Jonasson, Kenshou Kyudo Kai
Roger Persson och Tommy Radesäter, Seikyukai

12. RM Kyudo 2007

Det rapporterades att kyudo har fått rätt att hålla Riksmästerskap, detta går enligt planerna av stapeln den 
10 december 2007.

13. Information angående nya tävlingsdispens-regler

Dan informerade om det nya direktivet från Förbundet.
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Styrelsen beslutade att ordförande ska argumentera hos förbundsstyrelsen för att tävlingsdispens inte ska 
krävas vid klubbnivå, för tävlingar inom sektionen som inte kräver läkare. 

14. Info från registeransvarige om dess verksamhet

Annette informerade om sin verksamhet och styrelsen ska genomgå utbildningen till 
graderingsfunktionärer vid något kommande styrelsemöte.

15. Ekonomisk rapport

I Nickes frånvaro drog Dan den ekonomiska rapporten.

16. Övriga frågor
16.1 Hemsidan

Dan informerade att den gamla hemsidan ska släckas och att arbetet med den nya hemsidan fortsätter.

Ap Dan: Kolla med Mikael Onsjö om att lägga upp styrande dokument på tillfällig plats på internet.

17. Nästa möte

28/8 18:30-21:00.

18. Mötets avslutande

Enligt uppdrag Justeras

Christian Strandberg                                                    Peter Hellberg
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