
Styrelsemöte nr. 1
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen

Datum: 2008-01-24
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
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Christian Lund, 1:a suppleant

Kallade, anmält förhinder
Kazuhiro Komaki, iaidoansvarig
Johan Östman, naginataansvarig
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. Uppföljningspunkter
6. Ekonomisk rapport
7. Fastställande av att SM i iaido och jodo ska arrangeras samtidigt av samma arrangör
8. Revidering av sektionens organisationsplan angående SM i iaido (4.5.1) och jodo (4.6.1)
9. Motion 2008:1 gällande SM i iaido/jodo från Shobukan
10. Proposition 2008:1 gällande nya stödorgan till sektionsstyrelsen
11. Fastställande av Verksamhetsbudget 2008
12. Presentation av Verksamhetsplan 2008 från artansvariga
13. Fastställande av arrangör för Kendo SM 2008
14. Antagande av Direktiv för landslagsledning i kyudo
15. Tillsättande av landslagledning för kyudo
16. Artrapporter
17. Övriga frågor
17.1 Proposition om förbundets omorganisation
17.2 Leksand lägret – status iaido-sensei? frågor
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande



Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Jan Graaf valdes till justerare.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll, nr. 9, gicks igenom utan anmärkningar.

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.
06:036 Christian: Kontakta Kansliet och ta fram data om medlemsantal under de senaste fem 
åren för alla arter.
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).
07:009 Anette och Leif: Ta fram förslag på dokument för vad som krävs av arrangören för SM 
(ev. alla arter).
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. 
07:022 Alla: Fundera över ordförandes förslag att ev. genomföra ett kendosektionsevenemang i 
samband med förbundets 50-års-jubileum.
07:023 Dan och Nicke åtog sig att ta fram ett förlag att presentera angående Kendosektionens 
marknadsföringskampanj till årsmötet i mars 2008.

5.1 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.

6. Ekonomisk rapport



Nicke meddelade att han fortfarande inte fått någon chefsrapport.

7. Fastställande av att SM i iaido och jodo ska arrangeras samtidigt av samma arrangör

Frågan gäller hurvida SM i jodo och iaido ska fortsätta hållas ihop, styrelsen diskuterade för- och 
nackdelar med detta upplägg.
Styrelsen beslutade att tillsvidare ska SM i iaido och jodo samarrangeras.

8. Revidering av sektionens organisationsplan angående SM i iaido (4.5.1) och jodo (4.6.1)

Styrelsen beslutade revidera kendosektionens organisationsplan.
Förändringen gäller SM för iaido och jodo, styrelsen ska besluta och kungöra arrangör för SM 
senast januari samma år. 

9. Motion 2008:1 gällande SM i iaido/jodo från Shobukan

Styrelsen beslutade att på årsmötet rekommendera avslag på motion 2008:1.

10. Proposition 2008:1 gällande nya stödorgan till sektionsstyrelsen

Dan redogjorde för sitt förslag till proposition 2008:1.
Efter diskussion beslutades att vissa förändringar krävs, Dan skickar ut ny version.

11. Fastställande av Verksamhetsbudget 2008

Styrelsen beslutade fördela budgeten för förslag enligt följande;
Kendo: 111049 kr
Iaido: 39936 kr
Jodo: 28276 kr
Kyudo: 15077 kr
Naginata: 15413

12. Presentation av Verksamhetsplan 2008 från artansvariga

Presentationen av verksamhetsplanen skjuts tills nästa möte.
AP artansvariga, skicka in verksamhetsplan och uppdelad budget till Nicke i god tid innan nästa 
möte.

13. Fastställande av arrangör för Kendo SM 2008

Styrelsen beslutade att ge Uppsala Kendoklubb uppdraget att anordna SM i kendo 2008.

14. Antagande av Direktiv för landslagsledning i kyudo

Styrelsen beslutade anta Direktiv för landslagsledning i kyudo.
AP Leif, lägg in detta direktiv i dokumentarkivet.



15. Tillsättande av landslagledning för kyudo

Styrelsen beslutade tillsätta Jan Graaf som coach och manager för kyudolandslaget för en 
tidsperiod av tre år.

16. Artrapporter
16.1 Kendo

Sverige kom tvåa på Five Nations i Herrklass och trea i Damklass.
Henrik Johansson vann Herr individuell.

Björn Gustafsson tilldelades Renshi i slutet på 2007.

16.2 Iaido

Takyo Momiyama tog 7 dan i december 2007 i Japan.
Rolf Radakovits tilldelades Renshi i slutet på 2007.

16.3 Kyudo

Jan meddelade att han hittintills fått in elva lags anmälningar till EM och har därmed säkrat 
budgeten för EM-arrangemanget.

17. Övriga frågor
17.1 Proposition om förbundets omorganisation

Fri diskussion om förbundets proposition angående omorganisation.

17.2 Leksand lägret – status iaido-sensei? frågor

Christian L. meddelade att Kazuhiro har varit i kontakt med Japan angående eventuell närvaro av 
iaidosensei vid GO EM.

18. Nästa möte

Nästa möte hålls den 21 februari.

19. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag Justerare

_______________________________ _______________________________
Christian Strandberg              Jan Graaf


