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Styrelsemöte nr. 9
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Datum: 2007-12-13
Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli
Tid:
Kl.18.30-21.45
Kallade, närvarande
Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Nicke Rydgren, kassör
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Johan Östman, naginataansvarig
Christian Lund, 1:a suppleant
Robert Harris, ersättare för kendoansvarig
Kallade, anmält förhinder
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Kazuhiro Komaki, iaidoansvarig
Leif Sunje, 2:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig
Frånvarande

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Ekonomisk rapport
6. Kendosektionens marknadsföringskampanj
7. Verksamhetsbudget 2008
7. 1 Kendo
7.2 Iaido
7.3 Jodo
7.4 Naginata
7.5 Kyudo
7.6 Centralt
8. Uppföljningspunkter
8.0 fo-up: Kvarstående att-göra-punkter.
8. Verksamhetsbudget 2008
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9. Leksand 2008 – idiao/kendo seminarium
10. Artrapporter
10.1 Kendo
10.2 Iaido
10.3 Jodo
10.4 Naginata
10.5 Kyudo
11. Övriga frågor
12. Nästa möte
13. Mötets avslutande
Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Peter Hellberg valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll, nr. 8, gicks igenom utan anmärkningar.
5. Ekonomisk rapport
Nicke drog den ekonomiska rapporten, det noterades att alla arter, utom naginata, kommer uppnå
budgeterade graderingsintäkter.
6. Kendosektionens marknadsföringskampanj
Dan berättade om sin vision om en rikstäckande marknadsföringskampanj gemensamt för alla sektionens
arter.
Kampanjen ska bestå i en reklamaffisch med texten ”the Swedish Samurai” och hänvisning till
”www.swedishsamurai.com” samt en kampanjsida på internet, vars syfte är att förmedla information till
intresserade. Målgruppen kommer i första hand att vara barn och ungdomar (12 - 20 år). Hänvisningen till
”Samuraj” görs då alla våra arter härstammar från samurajernas kampkonster.
Affischerna ska sedan kunna användas av lokala föreningar vid deras nybörjarrekrytering. Idé finns om att
samordna uppvisning och prova-på dagar i skolor i olika städer där alla föreningar som finns
representerade i sektionen ska delta med sina idrotter.
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Dan och Nicke åtog sig att ta fram ett förlag att presentera till årsmötet i mars 2008.
7. Verksamhetsbudget 2008
Artansvariga presenterade sina budgetar och diskussion följde.
Styrelsen enades om att sätta åt sidan 100 000 kr av innestående medel till en eventuell
marknadsföringskampanj (se punkt 6).
Även en specialsatsning på kendojuniorer samt stöd åt nyöppnade jodoföreningar ska budgeteras av
innestående medel.
Utöver det kommer styrelsens budgetförslag fastslås vid senare tillfälle.

7.1 Kendo
7.2 Iaido
7.3 Jodo
7.4 Naginata
7.5 Kyudo
7.6 Centralt
8. Uppföljningspunkter
8.0 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 är
klar).
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).
07:014 Leif: Inför justeringar på dokument Graderingsregler kendo, iaido, jodo och distribuera sedan
reglerna till styrelsen.
07:017 Leif: Tillse att de nya diplomen för kendo, iaido och jodo färdigställs för användning och att rutiner
kommuniceras med kansliet.
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.
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8.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
06:036 Vänta tills kansliet har fått igång det nya medlemsregistret.
06:039 Klart för kendo
06:041 Johan eller Dan: kolla med status med Jakob.
07:020 Kendo håller på att fram ett förslag, Iaido har startat en diskussion.
9. EGC Leksand 2008 – iaido/kendo seminarium
Dan delgav den senaste informationen angående ett eventuellt läger i samband med EM i Go (och
Leksands japandagar) som ska hållas i Leksand.
Svenska GO-förbundet har gjort en gemensam bidragsansökan till Japan Foundation och där sökt bidrag
för att få hit en kendo sensei och en iaido sensei från Japan för att hålla i lägret.
Ap: Kendo respektive iaidoansvarig ansvarar för att lämplig sensei bjuds in.
10. Artrapporter
Bordlades till nästa möte pga tidsbrist.
10.1 Kendo
10.2 Iaido
10.3 Jodo
10.4 Naginata
10.5 Kyudo
11. Övriga frågor
11.1 Inlämnande av verksamhetsberättelse
Christian S. informerade om ny deadline angående inlämning av artansvarigas del av sektionens
verksamhetsberättelse.
Nytt datum är 20 december.
12. Nästa möte
Nästkommande möten hålls den 24 januari och 21februari.
13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Enligt uppdrag

Justerare

_______________________________
Christian Strandberg

_______________________________
Peter Hellberg

