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Styrelsemöte nr. 1 
Datum:2020-02-15 
Kallade:    

Jimmy Thorsell, Ordförande Caroline Lindholm, Iaido  

Martin Ledin, Sekreterare Stefan Svensson, Kendo  

Antonio Arteaga, Kassör Kirsi Höglund, Naginata+ Vice Ordf.  

Jesper Waldestål, Jodo Linda Wohlin, Kyudo  

 
Överstruken har anmält förhinder.  

Dagordning  
1. Mötets öppnande   

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 10.30. 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

Lades till handlingarna 
4. Ekonomi 

4.1 Höjning av medlemsavgift – styrelsens förslag till stämman 
Styrelsen kommer föreslå på årsstämman att höja medlemsavgiften med 100 kr. 
4.2 Bokslut – genomgång av senast utskickade ekonomirapport 

  Antonio kommer reda ut dom kostnaderna som blivit felkonterade under 2019. 
  Stefan undersöker om kendolandslagets inkomster för att täcka landslagskostnader  
  har betalats in till förbundet. 

4.3 Bokslut – genomgång per art av resultat 
Artansvariga ska går igenom sina artspecifika kostnadsställen i chefsrapporten. 
4.4 Elitstöd – Status  
SBok kommer behandla eventuellt elitstöd till underförbund som inte kvalificerar  
Sig för RF:s elitstöd på ett styrelsemöte den 23/2. 
4.5 Budget – genomgång av önskemål gällande centrala kostnader per art 
   4.5.1 Kendo: höjning av budget för domare till kendo EM 2020 
Förbundet kommer bidra med upp till 2000 kr per person  
för att skicka domare till kendo EM i Norge.  
   4.5.2Vilka kostnader tar förbundet för Naginata EM 2020? 
Förbundet kommer bidra med upp till 15 000 kr för att betala resor för internationella  
domare till Naginata EM. 
Förbundet kommer bidra med upp till 5 000 kr för att betala för marknadsföring och PR 
Inför Naginata EM. 
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5. Artrapporter  
Artrapporter läggs kontinuerligt ut på hemsidan av artansvariga. 

6. Beslutsärenden 
6.1 Gradering Kendo SM, Visby 2020 
Styrelsen godkänner ansökan om dangradering vid kendo SM. 
6.2 Ny klubb Dokan Dojo – Iaijutsi och Kenjutsu 
Styrelsen godkänner klubben ansökan om medlemskap i förbundet. 
6.3 Beslut om arrangör Jodo SM 2020. 
Styrelsen godkänner att Shimbukan arrangerar Jodo SM 2020  
6.4 Budget 2020 

7. Diskussions- och informationsärenden 
7.1 Föreslagen styrelse inför 2020  
7.2 Påminnelse om rutiner för beställning av SM-tecken (alltid via SBoK!) 
7.3 Nya dopingregler: Man kommer inte få tävla internationellt om man inte genomfört 
ren vinnare. 
Två rekommendationer som är krav sedan årsskiftet. 

• fr.o.m. 1/1 2020 är obligatoriskt för alla landslagsaktiva inom SB&K:s idrotter att 
genomföra Ren Vinnare. 

• fr.o.m. 1/1 2020 är obligatoriskt att den förening som arrangerar ett SM inom SB&K:s 
idrotter genomfört Vaccinera klubben. 

8. Nästa möte 
Beslutas vid ett senare tillfälle. 
 

Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 12.30. 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
Martin Ledin                                           Jimmy Thorsell 
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