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Datum: 2020-07-04 
Plats:  Skype  
Kallade:  Adjungerade: 

Jimmy Thorsell, Ordförande Caroline Lindholm, Iaido  
Martin Ledin, Sekreterare Stefan Svensson, Kendo  
Anna Thelander, Kassör Kirsi Höglund, Naginata+Vice Ordf  
Jesper Waldeståhl, Jodo Linda Wohlin, Kyudo  

   

Överstruken har anmält förhinder.  

 

Dagordning  
1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat 09.30 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

2020-06-07 
2020-06-22 
Protokollen lades till handlingarna. 

4. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden 

5. Uppföljning av årsmötet. 
Styrelsen har mottagit kritiken från revisorerna angående styrelsens protokollhantering. 
Styrelsen kommer se över sina rutiner för att förbättra  

6. Ekonomi 
1. Månadsrapport 
2. Utförda justeringar 
3. Rutiner 

7. Rapporter från artansvariga 
1. Kendo 

Kendon har jobbat hårt med att komma igång med träningen igen efter  
Covid-19 utbrottet. 
Det har tagits fram riktlinjer för träning och tävling men efterfrågas 
klara riktlinjer från förbundet.  

2. Naginata 
Det har skett träning i en del klubbar men med stor eftertanke på avstånd 
från varandra. 
Elitsatsningen har fortsatt till viss del. 
Seniorerna har kunnat träna både kondition och styrka individuellt. 
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Det har skett Zoom träning med några klubbar ute i Europa. 
3. Jodo 

Det har förts diskussion med en klubb om att anordna jodo SM. 
4. Iaido 

Artansvarig var ej närvarande. 
5. Kyudo  

Träningen har skett till stor del som vanligt med anpassning för smittspridning. 
Det har genomförts en kyu gradering. 

8. Statusrapport Covid-19 åtgärder 
Vi har löpande uppdaterat dom utskick som förbundet har gjort under Covid-19 

9. Uppdatering av SKF:s rekommendationer gällande Covid-19 
Förbundet kommer komma ut mad klara krav och rekommendationer för träning 
baserat på rya uppgifter från AJKF. 
Speciellt anpassade skrivelser för naginata och kendo kommer skrivas av artansvariga. 

10. Uppdatering av regelverk och policys i SKF 
Artansvariga ska till nästa möte uppdatera sina respektive tävlingsregler och 
graderingsregler så dom följer alla internationella förbund och SboK:s regler. 

11. Beslutsärenden 
1. Ratificering av PC-beslut 

Styrelsen ratificerar PC beslut taget i protokoll 4_Juni 22 
2. Inställda evenemang 

Punkten bordläggs till nästa möte. 
3. Kampsportsfestivalen 

Styrelsen tackar för inbjudan men ingen av förbundets arter kommer att 
närvara på kampsportsfestivalen pga. Covid-19 och smittspridningen. 

4. SM Kyudo 
Issha kyudo kai har ansökt om att anordna kyudo SM i Uppsala den 17/10. 
Styrelsen godkänner ansökan med kravet att tävlingen följer dom tävlingsregler 
som är gällande på tävlingsdagen. 
Alla deltagare skall även ha fyllt i SboK:s hälsodeklaration. 

5. SM Jodo 
Punkten bordläggs till ett PC beslut. 
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6. Graderingsregler Kyudo 
Styrelsen godkänner följande omformulering av graderingsreglerna för kyudo. 
 
kapitel 5; Graderingsämnen och utförande: 

För 3 kyu: Den som bedöms handha pil och båge på ett säkert och ordnat sätt och 
ha genomgått skolning i hur man uppför sig i dojon samt skyttets grundläggande 
rörelser, under strukturerad handledning. 

För 1 kyu: ”Den som bedöms uppvisa formmässigt korrekt taihai i enlighet med 
ANKF Kyudo manual” 

kapital 6. Graderingsjury: Att ändra kravet från 3 dan till 2 dan för domare som ska 
bedöma 3 kyu. Övriga domargrader förblir det samma som tidigare ratificerat beslut. 

7. Kyudokommittén 
Följande personer har valt till Kyudokommittén. 
Seikyukai Kyudoförening: Arne Högberg (omval) och Göran Blixt (nyval) 
Issha Kyudo Kai: Christine Alveblad (omval) och Svante Ramstedt (omval). 
Hokushinkan Kyudo: Uwe klosa (omval) och Per Ybo (omval). 
Kenshou Kyudo Kai: Jan Graaf (omval) och Lucas Örström (omval) 
Shimbukan: utgår då de inte har några Kyudo utövare kvar. 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

13. Nästa möte 
8/8 kl.09.30 

Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 11.30 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
Martin Ledin                                           Jimmy Thorsell 

 


