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Styrelsemöte nr. 12 
Styrelsemöte 2014-12-13 Per Capsulam 

Deltagande: 
Anette Persson Sunje, Ordförande 
Peter Höglund, Iaido + Vice Ordf 
Christian Strandberg, Kendo 
Knut Högvall, Kyudo 
Sida Yin, Jodo 

 
Mötesprotokoll 
1. Mötets öppnande 
Då sekreteraren inte kan delta tar ordförande anteckningar och vice ordförande föreslås justera 
protokollet 
2. Fastställande av dagordning 
Punkten om KendoSM läggs in under övriga punkter 
3. Fastställande av reviderade dokument 

1. Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskriving 
2. Direktiv för landslagsledning iaido 
3. Direktiv för landslagsledning jodo 
4. Direktiv för landslagsledning kendo 
5. Direktiv för landslagsledning kyudo 
6. Direktiv för landslagsledning naginata 
7. Tävlingsregler för SM iaido 
8. Tävlingsregler för SM jodo 
9. Tävlingsregler för SM kendo 
10. Tävlingsregler för SM kyudo 
11. Tävlingsregler för SM naginata 
12.  Ansökan att arrangera SM 
13. Graderingsregler Kendo Iaido Jodo 
14. Graderingsregler Kyudo 
15. Graderingsregler Naginata 
16. Ansökan att arrangera dangradering (kendo, iaido, jodo) 
17. Ansökan att gradera utomlands 
18. Rutiner och blanketter för gradering utomlands 
19. Information för arrangör av kyugradering 
20. Blanketter underlag + sammanställning kyugradering 
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Dokument 1-20 fastställdes och de nya versionerna ska läggas upp på hemsidan. Dokument 16-
18 kommer att smärre uppdateringar jämfört med de versioner som mailades ut till styrelsen. 
Dessa ändringar är föreslagna av graderingskommitten. 
 
4. Ändrat datum för Jodo SM (Sida) 
Datumet ändras då det först föreslagna kolliderade med årsstämman. Det nya datumet är 21-22 
mars. 
5. Utkast till Policy för sponsring (Caiza) 
Utkast saknas, ärendet bordläggs 
 
6. Utredning avseende budopass (Knut) 
Utkast saknas, ärendet bordläggs 
 
7. Höjt pris för kyudiplom och barndiplom 
Förslag saknas, ärendet bordläggs.  
Diskuteras att då detta är en av endast två intäkter för förbundet och priset varit detsamma i ca 
tio år att en höjning är rimlig. Nuvarande pris är 150 kr för vuxendiplom, 10 kr för barndiplom. 
 
8. Utkast VB 2014 
De deltagande ledamöterna har bidragit med sin del av verksamhetsberättelsen, de andra inte. 
Ärendet bordläggs 
 
9. Utkast utfall 2014 
Kassören har inte presenterat med något utkast. Ärendet bordläggs 
 
10. Utkast VP 2015 
De deltagande ledamöterna har bidragit med sin del av verksamhetsplaneringen, den är inte 
komplett. Ärendet bordläggs 
 
11. Utkast budget 2015 
De deltagande ledamöterna har bidragit med sin del av utkast för budget, den är inte komplett. 
Ärendet bordläggs 
 
12. Övriga frågor 
Ansökan om att vara värd för arrangemanget av Kendo SM har inkommit från Wäsby 
kendoförening, datum 4-6 december i Vilundaparken i Upplands Väsby.  Ansökan bifalles 
 
13. Nästa möte Jan 2015 
Mötets avslutande 

 
Enligt uppdrag    Justeras 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Anette Persson Sunje                            Peter Höglund                


