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Styrelsemöte nr. 6
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Datum: 2007-08-28
Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli
Tid:
Kl.18.30-21.45
Kallade, närvarande
Dan Fujii, ordförande
Nicke Rydgren, kassör
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Kazuhiro Komaki, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Johan Östman, naginataansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Christian Lund, 1.suppleant
Leif Sunje, 2.suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig
Kallade, anmält förhinder
Christian Strandberg, sekreterare
Frånvarande
Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. I Christian Strandbergs frånvaro föreslår ordförande att
2.suppleant Leif Sunje utses till mötessekreterare. Mötet fastställer detta.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Naginataansvarig Johan Östman valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Mötesprotokollet från 20 juni (nr.5) gicks igenom och lades till handlingarna.
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5. Uppföljningspunkter
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.
06:030 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.
07:007 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.
07:009 Anette och Leif: Ta fram förslag på dokument för vad som krävs av arrangören för SM (ev.
alla arter).
07:010 Dan och Christian L: Formulera och skicka ett brev till Leif Hermansson med begäran om
förklaring till arrangemanget av SM.
07:011 Dan: Kolla med Javier om urkundsförfalskning vid egna diplom.
07:012 Dan: Kolla med Mikael Onsjö om att lägga upp styrande dokument på tillfällig plats på
internet.
5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
06:036 Vänta tills kansliet har fått igång det nya medlemsregistret.
06:039 Klart för kendo
6. Efterspel iaido/jodo SM 2007
På grund av att juridiska nämnden föreskriver en preskriptionstid på två månader kunde inte
klagan om genomförandet av SM i iaido/jodo framföras. Emellertid är det tydligt att
arrangemanget inte gått till på rätt sätt.
Vad avser graderingen i samband tävlingarna har inte rätt diplom använts. Avgifterna är heller
ännu ej inbetalda. Så ej heller avgifter för kyu-graderingar i Combat Academys regi under en
längre period.
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Beslutades att framföra ett brev om detta till Combat Academy.
(AP07:013) Dan justerar brevförslaget och skickar ut för granskning.
7. Val av landslagsmanager i iaido
2. Suppleant Christian Lund efterlyste under våren coach och manager till svensk iaido.
Utnämning av coach är härvidlag genomfört. Anna Hakala (som tränar iaido i Iaidoföreningen
Shinken i Göteborg) har nu nominerats till manager för iaidolandslaget.
Mötet utsåg Anna Hakala till manager för iaidolandslaget på tre år, 2007-2009.
8. Dokument - Graderingsregler kendo, iaido, jodo
Mötet fastställde förslaget till reviderade graderingsregler med de justeringar som föredrogs vid
mötet. (AP07:014) Leif inför justeringarna och distribuerar sedan reglerna till styrelsen.
9. Dokument - Tävlingsreglemente för SM i kendo, rev 070512
Mötet fastställde förslaget till reviderade tävlingsregler. (AP07:015) Dan tillser att dokumentet
lagras och distribueras.
10. Dokument - Bidragskriterier för internationell domarmedverkan
Mötet fastställde förslaget till bidragskriterier med den justering som föredrogs vid mötet.
(AP07:016) Dan skickar dokumentet till Leif för look n feel-behandling och lagring.
11. Nya diplom för kendo, iaido och jodo (dan och kyu)
Mötet fastställde att:
•Införa de föreslagna barn & ungdomskyu-diplomen för kendo, iaido och jodo med de
föreslagna ändringarna.
•Införa det föreslagna ändringen på befintliga kyu-diplom för kendo, iaido och jodo med de
föreslagna ändringarna.
•Införa de föreslagna dan-diplomen för kendo, iaido och jodo med de föreslagna ändringarna.
(AP07:017) Leif tillser att de nya diplomen färdigställs för användning och att rutiner
kommuniceras med kansliet.
12. Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten. Denna biläggs detta protokoll.
13. Ratificering av naginata-landslag till VM i Bryssel
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Styrelsen ratificerade naginata-landslagsuttagningen:
Damlag Shiai
1 Maria Andersson 1 dan (Skellefteå)
2 Kirsi Höglund 2 dan (Uppsala)
3 (ingen)
Herrlag Shiai
1 Johan Östman 1 dan (Uppsala)
2 Mathias Kunto 2 dan (Luleå)
3 Jakob Ryngen 3 dan (Stockholm)
Shiai individuellt
Samtliga uttagna i lag är också uttagna individuellt
Engi
Lag 1 Engi: Johan Östman och Kirsi Höglund
Lag 2 Engi: Mathias Kunto och Maria Andersson
14. Invalsärende
14.1 Karlskoga Iaidoklubb
Ansökan tillstyrks givet att klubben och instruktören uppvisar giltigt diplom och tillhörighet till
internationell organisation. (AP07:018) Dan tar detta ärende vidare.
15. Artrapporter
15.1 Kendo
Kendoansvarig rapporterade från Hirakawa-läger har genomförts i Malmö.
15.2 Iaido
Iaidoansvarig rapporterade om planerna på domarutbildning 14-16 september och Nanbokutaikai.
15.3 Jodo
Landslagsläger genomfördes 25-26 augusti (fyra deltagare) i Skåne.
15.4 Naginata
Inget att rapportera. VM kommande helgen i Bryssel.
15.5 Kyudo
Seminarier med svenskt deltagande skedde i Frankrike 7-13 juli samt i Oslo 24-25 augusti.
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16. EM i kyudo i Sverige
Kyudoansvarig redogjorde för de internationella önskemålen att genomföra EM i kyudo på
hemmaplan.
(AP07:019) Jan; Uppdrogs åt kyudoansvarig att göra en budget och bolla den med kassören och
1.suppleanten.
17. Domarlicensiering iaido, jodo, kendo
(AP07:020) Uppdrogs åt iaido-, jodo- och kendoansvariga att förankra med sina artkommitteer
och medlemmar tankarna och formerna för domarlicensiering som ett första steg för en
gemensam plattform för kendosektionen och för att fostra nästa generation domare. Målet är att
ha en gemensam strategi för iaido, jodo och kendo vad avser domarlicensiering.
18. Övriga frågor
18.1 Sektionens hemsida
Ordförande har uppdragit åt Samuel Trygger att lägga ner den befintliga hemsidan och lägga upp
väsentliga dokument. Förbundet håller gemensamt på att erbjuda möjlighet under hösten för
hemsida. Mer info kommer.
18.2 Uppvisning vid GO-EM (EGC 2008) i Leksand
(AP07:021) Uppdrogs åt ordförande att kolla möjligheten till kostnadstäckning (resa).
18.3 50-års jubileum 2010
(AP07:022) Uppdrogs åt alla att fundera över ordförandes förslag att ev. genomföra ett
kendosektionsevenemang i samband med förbundets 50-års-jubileum.
18.4 Startbok (tävlingslicenser) kendo och naginata
Ordförande redogjorde för införandet av startbok för kendo och naginata. Var och en som tävlar i
kendo och naginata måste ansöka till kansliet för startbok som sedan ska användas vid tävling.
18.5 Omorganisation SB&K
Förbundsstyrelsen kommer att skicka ut enkät med frågor kring organisationsförslag.
18.6 Förslag om användning av extra medel
Diskuterades.
19. Nästa möte
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Torsdagen den 4 oktober 18.3020. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Enligt uppdrag

Justerare

_______________________________
Leif Sunje

_______________________________
Johan Östman

Ordförande

_______________________________
Dan Fujii

