Styrelsemöte nr. 7
2015-06-14, kl 12:00-16:00
Plats:Norra bantorget, Stockholm
Övriga:

Kallade:
Anette Persson Sunje, Ordförande
Martin Ledin, Sekreterare
Sida Yin, Kassör
John Henriksson, Ledamot
Jimmy Thorsell, Kassör

Peter Höglund, Iaido+Vice ordf
Christian Strandberg, Kendo
Kirsi Höglund, Naginata
Knut Högvall, Kyudo
Sida Yin, Jodo

(Joachim Persson, Doping)
(Valberedningen)
(Graderingsregister)

Överstruken har anmält förhinder. Kursiv deltar per telefon. Röd har inte lämnat besked….

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat 12.00
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkännes.
3. Tidigare mötens protokoll
1. 2015-02-14
2. 2015-03-15
3. 2015-03-28 (konstituerande)
4. 2015-04-26 PC
5. 2015-06-08 PC
Tidigare protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Ekonomin 2015
1. Första kvartalet, utdrag
Sida gick igenom läget för ekonomin.
Inför 2016 ska kostnadsställen uppdateras.
Revidering av tiden för sökande av bidrag för ny förening.
Maxgränsen för sökande är 1 år.
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5. Beslutsärenden
1. Hantering av pappersunderlag kyu för graderingsregistret.
Det beslutades att Martin ska kontrollera pappersunderlaget mot registret.
När allt är kontrollerat och uppdaterat ska underlaget förstöras.
Dock ska sammanställningarna upp till 5 år gamla sparas och sättas in i pärmar.
2. Ratificering kyudolandslaget
Följande personer ratificerades till kyudolandslaget
Tommy Radesäter
5dan Seikuykai
Laszlo Hennyey
3dan Seikuykai
Rolf Svensson
2dan Seikuykai
Arne Högberg
2dan Seikuykai
Coach Arne Högberg
Manager Arne Högberg
3. Ansökan om att arrangera Iaido SM 2016
Ansökan från FSKA att få arrangera iaido SM 2016 fördes fram på mötet.
Styrelsen godkänner och tackar för ansökan.
Info om evenemanget läggs upp hemsidan av webbansvarig.
6. Bordlagda ärenden
1. Utkast till Policy för sponsring (se utkast fr Caiza)
Utkastet gicks igenom och diskuterades och revideras.
Diskussion vid nästa möte för ett fast utkast.
Landslagsledningen ska få ta del av utkastet innan beslut tages.
2. Nytänk om inkomstkällor
Beslut togs att höja diplom avgifterna på kuy och barndiplom som ett sätt att få in
mer pengar till förbundet.
Dom nya priserna som gäller är som följer:
Nytt pris för kuydiplom är 200 kr klubbar får max lägga på 20 kr när dom säljer till
det medlemmar
Nytt pris för barndiplom är 40 kr klubbar får max lägga på 10 kr när dom säljer till
det medlemmar
Förslag kom att höja medlemsavgiften med 50 kr till 129 kr.
Beslut tages vid ett extra årsmöte kallelse med datum och tid kommer ut senare.
3. Framtida punkt rörande ratificering av landslagen
Klargörande beträffande styrelsens ratificering av landslagen behöver göras.
Är det landslagen i sin helhet eller bara dom medlemmarna som skickas till
tävlingarna som ratificeras?
7. Genomgång av kalendarium
1. Kalendariet gicks igenom.
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8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
1. Graderingsregistret
Inget nytt att rapportera.
2. Anti Doping
Inget nytt att rapportera.
3. Jämställdhet
Inget nytt att rapportera.
4. Jodo EM 2015
Sida gick igenom läget för jodo EM 2015.
5. Regler vid lagtävling för iaido SM och jodo SM
Peter fick i uppgift att skriva ett förslag för regeländring
6. Påminnelse till Peter om blanketter för landslagsledning
(se punkt 5.2 från möte 2015-02-14)

9. Nästa möte
Prel: 3 oktober alt 10 oktober, inga besked för nov-dec
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat 16.00.

Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Martin Ledin

_______________________________
Anette Persson Sunje
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