Styrelsemöte nr. 10
Styrelsemöte 2015-10-10
Deltagande:
Anette Persson Sunje, Ordförande
Martin Ledin, Sekreterare
Sida Yin, Kassör, Jodo
John Henriksson, Ledamot

Peter Höglund, Iaido+Vice ordf
Christian Strandberg, Kendo
Kirsi Höglund, Naginata

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10.00
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen faställdes.
3. Tidigare mötens protokoll
1. 2015-07-31 PC
2. 2015-09-15 PC
Protokollen gicks igenom och lades till handlingarna
4. Ekonomin 2015
1. Ekonomiutdrag från RF
Sida gick igenom ekonomin.
2. Rutiner för begäran om ersättning
Sida påminde om rutinerna för ersättnings blanketter och att dom måste fyllas i
korrekt.
3. Konton vi ska använda
Listan med konton kommer reduceras så att inte flera konton har samma utgift.
4. Elitstödet
Elitstödet finns inte längre i stället heter det lanslagsstöd.
Det ska finnas två stycken kostnadsställen.
5. Handläggare ekonomi
Sara slutar och en handläggare kommer ta över.
En kassör har valts ut av RF för att sköta ekonomin.
Personen kommer vara adjungerad och Sida kommer göra jobbet.
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5. Beslutsärenden
1. Representation vid EIC
2. Policy för sponsring
Policyn är godkänd
3. Regler för lagtävling för Iaido SM och Jodo SM
Inga ändringar görs i regelverket.
4. Sponsringsförslag för iaidolandslaget
Förslaget för sponsring godkänns.
Förtydligande görs att lanslager ska ha landslagskläder annars är det positivt.
5. Reklam på hemsidan
Anette kontaktar Meijin med cc till Sida.
Sida skapar en faktura. Sida lägger upp på hemsidan när allt är godkänt.
6. Uppdaterade dokument?
Peter skickade över dokumenten som behöver uppdateras och beslutas.
Arbetsbeskrivning överlämning registeransvarig ändras inte.
Blankett om deltagande på EM utom tävlan tas beslut på nästa möte.
Drog policyn godkännes.
Kallelsen till årsmöte är ok.
Graderingsregler kollas av respektive artansvarig.
Shogo kollas av respektive artansvarig.
6. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
7. Genomgång av kalendarium
Martin skickar ut kalendern till art ansvariga som fyller i sina aktivister och
skickar tillbaka den för sammanställning.
8. Övriga frågor/Info/Arbetspunkter
1. Graderingsregistret
Martin gick igenom arbetet med kontrollen av graderingsregistret
och har som målsättning att vara klar till årsskiftet.
2. Anti Doping
Anette önskar bjuda in Joachim för att föreläsa för styrelse och landslagsledning.
3. Jämställdhet
Kirsi gick igenom jämställdhets arbetet och hade inget nytt att rapportera.
Dock tog Kirsi på sig att byta namnet på arbetsgruppen och dokumentet.
4. Jodo EM 2015 – uppföljning och erfarenheter
Det har kommit mycket bra kritik för genomförandet av jodo EM
både från japanska delegationen och EKF.
Anette uttryckte oro för att ekonomin för evenemanget inte kommer gå ihop.
Kostnaden för live sändningen kan skickas till SBOK.
5. VM Naginata 2019
Kandidaturen för att arrangera naginata VM 2019 har tagits tillbaka.
6. Yvonne Lin – samarbetet
Sida går på mötet och återkommer med info till förbundet
7. Verksamhetsberättelse 2015
Alla går igenom och uppdaterar verksamhetsberättelsen och skickar den
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till Martin som sammanställer.
9. Nästa möte
15 nov, 12dec PC eller skype
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat 11.30

Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Martin Ledin

_______________________________
Anette Persson Sunje
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