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STYRELSEMÖTE NR. 4
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Datum: 2008-05-18
Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli
Tid:
Kl.12:00-17:00

Kallade, närvarande
Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Nicke Rydgren, kassör
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Andreas Lundgren, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Leif Sunje, 2:a suppleant

Kallade, anmält förhinder

Frånvarande
Christian Lund, 1:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
5.1 fo-up: Eventuella kommentarer till uppföljningspunkter
6. Ekonomisk rapport
7. Kyudo landslagsuttagning inför EM 2008
8. Swedish Samurai - marknadsföringskampanj
9. Budopass, vara eller icke vara?
10. SM-vecka med tevebevakning år 2009
11. Sektions-SM i Uppsala 2010?
12. Talang och elitplan (Raili Bükk)
13. Iaido kommitté, Iaido/Jodo SM-kommitté
14. Iaido SM-frågor (SM 2009)
15. Styrdokument för återkommande aktiviteter (SM, riksläger etc)
16. Naginata - landslagsdirektiv
17. Naginata – dispens graderingsjury FSKA
18. Val av landslagscoach naginata
19. Val av landslagsledning kendo
20. SM i Kendo – dispenshantering
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21. Kendolandslagets budget
22. Revidering kendo, iaido och jodo graderingsregler
23. Revidering Kitamoto uttagningsregler
24. Övriga frågor
25. Nästa möte
26. Mötets avslutande

Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare
Andreas Lundgren valdes till justerare.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll, nr. 2 och nr. 3, 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).
07:020 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.
07:023 Dan och Nicke åtog sig att ta fram ett förlag att presentera angående Kendosektionens
marknadsföringskampanj till årsmötet i mars 2008.
08:003 Peter: Be Lollo skicka in sina kontaktuppgifter till kansliet med cc. till Dan och Christian S.
08:004 Alla: Hela styrelsen ska vara på plats på årsmötet, iförd kostym eller liknande, senast 09:15.
08:005 Artansvariga: Skicka in förra årets avcheckade verksamhetsplan till Nicke senast den 28
februari.
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AP: Artansvariga iaido, jodo och kendo: Fundera kring en eventuell domarutbildning, vad bör
innehålla och allmäna tankar kring domarutbildning
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.
07:022 Förslag på gemensamt SM för alla arter i förslagsvis Uppsala.
6. Ekonomisk rapport
Nicke drog den ekonomiska rapporten.

7. Kyudo landslagsuttagning inför EM 2008
Jan rapporterade att följande personer har blivit uttagna till EM:
Magnus Alaeus, Kenshou
Jan Graaf, Kenshou
Peter Anterius, Seikyukai
Tommy Radesäter, Seikyukai
Peter Hellberg, Kenshou
Lucas Örström, Kenshou
Roger Persson, Seikyukai
Lars Öster, Kenshou
8. Swedish Samurai - marknadsföringskampanj
Nicke förklarade behovet av en projektgrupp och dess funktion och uppgifter.
Nicke påtog sig vara ledare för projektgruppen.

9. Budopass, vara eller icke vara?
Leif beskrev budopasset funktion, nytta och möjligheter.
Diskussion, samt ett antal yrkande, följde.
Styrelsen beslutade att det inte ska vara obligatoriskt med budopass för kendo men att det ska
även i fortsättningsvis vara obligatoriskt för iaido och jodo samt att det ska vara obligatoriskt även
för naginata.

10. SM-vecka med tevebevakning år 2009
Dan drog SVT inbjudan om att hålla två gemensamma SM-veckor, i Malmö på sommaren och
Sundsvall på vintern.
Diskussion följde, artansvariga som vill ha vidare kontakt med SVT ombeds ta kontakt med Dan.

11. Sektions-SM i Uppsala 2010?
Allmän diskussion angående att eventuellt hålla gemensamt SM under en helg i Fyrishov, Uppsala
under 2010.
Styrelsen beslutade att jobba mot ett hålla helgen under maj månad.
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12. Talang och elitplan (Raili Bükk)
Dan beskrev omständigheterna bakom Talang och elitplan.
Styrelsen beslutade ge Raili i uppdrag att ta fram en elitplan till kendosektionens arter.

13. Iaido kommitté, Iaido/Jodo SM-kommitté
Diskussion, förslag och tänk kring iaido-kommittén.

14. Iaido SM-frågor (SM 2009)
Fråga angående ålderskrav på SM besvarades tidigare under mötet, det finns förnärvarande inga
ålderskrav för iaido-SM.

15. Styrdokument för återkommande aktiviteter (SM, riksläger etc)
Stryks pga av att arbete med denna fråga redan pågår.

16. Naginata - landslagsdirektiv
Frågan stryks då inget förslag finns för beslut.

17. Naginata - dispens graderingsjury FSKA
Styrelsen beslutade ge dispens för graderingsjuryn ifråga.

18. Val av landslagscoach naginata
Jakob Ryngen valdes till coach för landslaget i naginata för en period av ett år.

19. Val av landslagsledning kendo
Joakim Håhl, Kumi Sato Håhl och Peregrin Albertsson återvaldes till coach (herr/dam) respektive
manager för landslaget i kendo för en period av tre år.

20. SM i Kendo - dispenshantering
Styrelsen gav Leif i uppdrag att skriva om tävlingsreglementet för SM kendo, ändringarna ska gälla
reglerna kring dispenser.
AP Leif, få fram ett färdigt förslag till nytt reglemente till nästa styrelsemöte.

21. Kendolandslagets budget
Nicke drog de ekonomiska detaljerna om en diskussion mellan honom och managern för
kendolandslaget.
Landslaget har redan dragit över budget med 20000kr och ville däröver få ut 16000kr som
landslaget fått från RF för att hålla i landslagsläger.
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Styrelsen beslutade att inte betala ut dessa medel då pengarna ansågs redan utbetalade.

22. Revidering kendo, iaido och jodo graderingsregler
Ett antal ändringar gjordes och ärendet bordlades tills nästa möte.
AP Leif, gör de nödvändiga ändringarna.
AP Dan, inkom till Leif med förslag på rollbeskrivningarna.
AP Mats, skicka ett förslag på appendixet till Leif.

23. Revidering Kitamoto uttagningsregler
Bordlades, förslag till ny skrivelse ska omarbetas.

24. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

25. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 7 september.

26. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

_______________________________
Christian Strandberg

_______________________________
Andreas Lundgren
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