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Styrelsemöte nr. 8
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Datum: 2007-10-03
Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli
Tid:
Kl.18.30-21.45
Kallade, närvarande
Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Nicke Rydgren, kassör
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Kazuhiro Komaki, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Johan Östman, naginataansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Kallade, anmält förhinder
Frånvarande
Christian Lund, 1.suppleant
Leif Sunje, 2.suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter.
6. Ekonomisk rapport
7. Omallokering av kendo budget för internationell domarmedverkan
8. Verksamhetsbudget 2008
9. Ratificering av iaido- och jodolandslag
10. RM i kyudo
10.1 Fastställande av tävlingsregler
10.2 Anmälan av Jan Graaf som chefsdomare för RM den 10/11.
11. EM i kyudo
11.1 Användning av medel för speciell satsning inom sektionen
11.2 Budgetdiskussion
12. Generellt tillstånd för klubbmästerskap i iaido, kyudo, naginata engi och jodo
13. Artrapporter
13.1 Kendo

2
13.2 Iaido
13.3 Jodo
13.4 Naginata
13.5 Kyudo
14. Övriga frågor
14.1 Verksamhetsberättelse 2007
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande
Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Mats Wahlqvist valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Inget protokoll föreligger.
5. Uppföljningspunkter
5.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter
(Grå-markerade punkter avser punkter som stängdes under mötet.)
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.
07:008 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).
07:013 Dan: Justera brevförslag om Iaido/Jodo SM och skicka ut det för granskning.
07:014 Leif: Inför justeringar på dokument Graderingsregler kendo, iaido, jodo och distribuera sedan
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reglerna till styrelsen.
07:015 Dan: Tillse att dokumentet med reviderade tävlingsregler lagras och distribueras.
07:016 Dan: Skicka dokumentet med bidragskriterierna för internationell domarmedverkan till Leif för look
n feel-behandling och lagring.
07:017 Leif: Tillse att de nya diplomen för kendo, iaido och jodo färdigställs för användning och att rutiner
kommuniceras med kansliet.
07:018 Dan: Ta ärendet med Karlskoga Iaidoklubbs inval vidare.
07:019 Jan: Gör en budget för ett eventuellt EM i Sverige och bolla den med kassören och 1.suppleanten.
07:020 Artansvariga för kendo, iaido och jodo: Förankra med era 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.
07:021 Dan: Undersök möjligheten till kostnadstäckning (resa) till EGC 2008 i Leksand.
07:022 Alla: Fundera över ordförandes förslag att ev. genomföra ett kendosektionsevenemang i samband
med förbundets 50-års-jubileum.
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. Ekonomisk rapport
Nicke drog ekonomin, diskussion följde om ansökningsförfaranden för landslagsutbetalningar.
7. Omallokering av kendo budget för internationell domarmedverkan
Medel finns i nuvarande budget.
8. Verksamhetsbudget 2008
Nicke förklarade styrelsens budgetapproach med offensiv budgetering och resultatkonsekvens.
9. Ratificering av iaido- och jodolandslag
Dan läste upp namnen på lagmedlemmarna för de båda landslagen inför EM.
Iaidotävlande
Mudan: Jesper Waldestål och Patrik Almqvist
Shodan: Jörgen Sjöholm
Nidan: Andreas Berquist
Sandan: Jonas Bäckström
Yondan: Martin Lindgren och Matti Pajaujis
Godan: Christian Lund
Jodo
Mudan: Carl-Johan Henriksson och Olof Oknemark
Shodan: Lollo Ahldén Flodenberg och Peter Hellberg
Nidan: Sida Yin
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10. RM i kyudo
10.1 Fastställande av tävlingsregler
Styrelsen fastställde tävlingsreglementet för RM i kyudo med smärre förändringar.
10.2 Anmälan av Jan Graaf som chefsdomare för RM den 10/11.
Jan Graaf fastslogs som chefsdomare för RM.
11. EM i kyudo
11.1 Användning av medel för speciell satsning inom sektionen
Styrelsen beslutade sponsra ett eventuellt arrangörsskap av kyudo-EM 2008 med 30000kr.
Överskott ska betalas tillbaka till kendosektionen.
11.2 Budgetdiskussion
Jan beskrev budgeten och diskussion följde om garantier gällande antal deltagare vid ett eventuellt
svensk arrangörskap.
12. Generellt tillstånd för klubbmästerskap i iaido, kyudo, naginata engi och jodo
Per capsulam-beslut, sektionens styrelsemöte nr.7, togs i mellan ordinarie styrelsemöten och tillstånd har
alltså beviljats.
13. Artrapporter
13.1 Kendo
Riksläger i Fyrishov har hållits med shiai- och shimpanfokus.
13.2 Iaido
Ett öppet landslagsläger har hållits ihop med Linköpings Budoklubb, 25-26 augusti.
13.3 Jodo
13.4 Naginata
VM 2007 i Bryssel har hållits, där Kirsi Höglund från Uppsala kom 4:a i Dam individuell. På lägret därefter
lyckades Jakob Ryngen gradera till 4:e dan och även till shinpan.
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13.5 Kyudo
Kyudo har hållit uppvisningar i samband med japanvecka på sjöhistoriska museet.
Entekitävlingen fick dock ställas in på grund av väderförhållanden.
14. Övriga frågor
14.1 Verksamhetsberättelse 2007
Christian S. berättade lite om verksamhetsberättelsen och bad alla att skicka in sin del av sektionens
berättelse senast den 10 december.
15. Nästa möte
Torsdagen den 8 november, 18.30
16. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Enligt uppdrag

Justerare

_______________________________
Christian Strandberg

_______________________________
Mats Wahlqvist

