Styrelsemöte nr. 5
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Kendosektionen
Datum: 2008-09-07
Plats: Ölandsgatan 42, Förbundets kansli
Tid:
Kl.12:00-17:00

Kallade, närvarande
Dan Fujii, ordförande
Christian Strandberg, sekreterare
Mats Wahlqvist, kendoansvarig
Andreas Lundgren, iaidoansvarig
Peter Hellberg, jodoansvarig
Jan Graaf, kyudoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Leif Sunje, 2:a suppleant
Kallade, anmält förhinder
Nicke Rydgren, kassör
Ej kallade
Christian Lund, 1:a suppleant
Anette Persson Sunje, adjungerad registeransvarig
Frånvarande
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Uppföljningspunkter
6. Ekonomisk rapport
7. Swedish Samurai - marknadsföringskampanj
8. Jodo landslagsuttagning inför EM 2008
9. Iaido landslagsledningens status
10. Uppsägning av landslagscoach iaido samt beviljande av entledigande av manager
11. Tillsättande av tillförordnad manager för iaidolandslaget.
12. Naginata landslagsledningens status
13. Naginata landslagsuttagning EM 2008
14. Standardstadgar för ”landslagets vänner”
15. Revidering tävlingsreglemente SM Kendo
16. Fastställande av assisterande manager till kendo
17. Registeransvariges roll
18. Revidering kendo, iaido och jodo graderingsregler
19. Revidering Kitamoto uttagningsregler
20. Arrangör av Iaido-SM 2008
21. Separation av Iaido- och Jodo-SM
22. Deadline ansökan värdskap Iaido- och Jodo-SM
23. Diskussion om Shu-ha-ri
24. Övriga frågor
25. Nästa möte
26. Mötets avslutande

Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
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Ordförande förklarade mötet öppnat.
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2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare
Jan Graaf valdes till justerare.

4. Föregående protokoll
Inget protokoll förelåg och punkten bordlades.

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).
08:006: Artansvariga iaido, jodo och kendo: Fundera kring en eventuell domarutbildning, vad bör innehålla
och allmäna tankar kring domarutbildning
08:007 Leif: Ta fram ett färdigt förslag till nytt reglemente för dispenshantering angående SM kendo till
nästa styrelsemöte.
08:008 Leif: Gör ändringarna för revidering av graderingsregler för kendo, iaido och jodo.

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.
08:008 Dan: Inkom till Leif med förslag på rollbeskrivningarna.
08:008 Mats: Skicka ett förslag på appendixet till Leif.

6. Ekonomisk rapport
Nicke var frånvarande och punkten bordlades.

7. Swedish Samurai – marknadsföringskampanj
Nicke som är projektledare har ej hunnit ta fram något underlag pga hög arbetsbelastning. Han är villig att
låta någon annan ta över om det finns någon. Dan föreslog att man kanske ska kombinera denna kampanj
med det kommande 50-årsjubilieum SM då alla arter inom sektionen ska hålla SM samtidigt i Uppsala.
Styrelsen beslutade att låta Nicke vara kvar som projektledare men att även undersöka möjligheten till att
kombinera detta med arrangemanget i Uppsala.
AP Kirsi ska undersöka vilken hjälp man kan få från Uppsala kommun vid ett SM där.
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8. Jodo landslagsuttagning inför EM 2008
Styrelsen godkände landslagsuttagningen för jodo EM 2008.
Följande personer togs ut:

9. Iaido landslagsledningens status
Diskussion om landslagsledningen för iaido och dess nuvarande status.

10. Uppsägning av landslagscoach iaido samt beviljande av entledigande av manager
Styrelsen beslutade säga upp Christian Lund som coach för iaidolandslaget då det har varit omöjligt att få
kontakt med honom de senaste månaderna, vilket har omöjliggjort planering av iaidolandslagets
verksamhet.
Styrelsen beviljade entledigande av Anna Hakkala som manager för iaidolandslaget.

11. Tillsättande av tillförordnad manager för iaidolandslaget.
Styrelsen beslutade att tillsätta Andreas Lundgren som tillförordnad manager för iaidolandslaget för EM
2008.

12. Naginata landslagsledningens status
Jakob Ryngen har blivit uttagen som domare under EM och tillfällig manager ska tillsättas.
Val av tillfällig manager meddelas och beslutas senare per capsulam.

13. Naginata landslagsuttagning EM 2008
Styrelsen godkände landslagsuttagningen för naginata EM 2008.
Följande personer togs ut:
Damer:
Kirsi Höglund, Uppsala Naginata
Victoria Wiik, Uppsala Naginata
Lisa Sander, FSKA
Ylva Leonardz, FSKA
Herrar:
Erik Klinthage, Uppsala Naginata
Adam Laurila, Uppsala Naginata
Mathias Kunto, FSKA
Lag:
Victoria Wiik
Ylva Leonardz
Erik Klinthage
Adam Laurila
Kirsi Höglund (mixed)
Engi:
Ylva Leonardz + Lisa Sander
Malin Kungberg + Mathias Kunto
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Goodwill:
Jakob Ryngen, FSKA
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14. Standardstadgar för ”landslagets vänner”
Leif gick igenom sitt förslag för en standardstadga för vänföreningar till landslagen.
Styrelsen beslutade skicka ut beslutet på remiss till alla sektionens landslagsledningar.
AP Varje artansvarig tillser att detta kommer till landslagens kännedom.

15. Revidering tävlingsreglemente SM Kendo
AP Leif, inför de ändringar som styrelsen beslutade om på styrelsemöte nr. 4 och för in det reviderade
tävlingsreglementet i dokumentarkivet.

16. Fastställande av assisterande manager till kendo
Peter Wahlqvist valdes till assisterande manager för kendolandslaget under ordinarie mandatperiod för
landslagsledningen.

17. Registeransvariges roll
Diskussion angående beslutsgången kring en dangradering på Ellöslägret, samt diskussion runt
registeransvarigs roll och ansvarsområden.

18. Revidering kendo, iaido och jodo graderingsregler
Leif beskrev underlaget och de ändringar som gjorts från förra revisionen.
Efter diskussion om punkt 9.1.4 så enades styrelsen om att andemeningen är att Graderingsansvarig ska
vara på plats under graderingen men att det inte ska vara kravställt i reglerna för att kunna hantera
eventuella sjukdomsbortfall eller liknande situationer.
Styrelsen beslutade godkänna revideringen av graderingsregler för kendo, iaido och jodo.

19. Revidering Kitamoto uttagningsregler
Dan beskrev sitt förslag till revidering av uttagningsreglerna för Kitamotolägret.
Styrelsen var överens om att även om föreningsspridning ligger lägst i rangordningen för
uttagningskriterium så ska andemeningen vara att samma förening inte ska få dominera alla platser till
lägret under flera år i rad.
Om så skulle ske får en eventuell nyrevidering av uttagningsreglerna ske.
Styrelsen beslutade godkänna revideringen av Uttagningskriterium för Foreign Kendo Leaders Summer
Seminar.

20. Arrangör av Iaido-SM 2008
Bordlades då ingen korrekt ansökan ligger till grund.

21. Separation av Iaido- och Jodo-SM
Styrelsen beslutade att SM iaido och jodo inte behöver samarrangeras.
Ap artansvariga iaido och jodo, ta fram en mall för ansökningsförfarande för värdskap för SM innan 1
oktober.
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22. Deadline ansökan värdskap Iaido- och Jodo-SM
Styrelsen beslutade skjuta på sista ansökningsdatum för iaido- och jodo-SM till 1 november.

23. Diskussion om Shu-ha-ri
Diskussion om konceptet shu-ha-ri och dess implementering i Sverige.
Andreas ombeds ta kontakt med Göteborgs Budoförbund och följa upp en viss klubbs agerande samt dess
uttalade policy.

24. Övriga frågor
Inga övriga frågor

25. Nästa möte
Nästa möte ska hållas den 23 november.

26. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Justerare

_______________________________
Christian Strandberg

_______________________________
Jan Graaf
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