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Styrelsemöte nr. 1 
Datum: 2021-02-03 
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.  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppet kl. 18.00 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 

3. Tidigare mötens protokoll 
Protokoll 8_30 aug och Protokoll 9_21 nov lades till handlingarna. 

4. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden. 

5. Ekonomi  
1. Dom inbetalda anmälningsavgifterna som var till dangraderingen  

på rikslägret har blivit reserverade som dom finns kvar till nästa år. 
Elitstöden har blivit bokförda så dom flyttas till nästa år. 
Genomgång av årsbokslutet inför årsmötet. 

6. Valberedningen informerar inför årsstämma 
Valberedningen hörde med styrelsen om vilka som har för avsikt att sitta kvar i styrelsen. 

7. Rapporter från artansvariga 
1. Kendo  

Den nya landslagsledningen har påbörjat sitt jobb inför året. 
Träningen har i princip stannat av i klubbarna. 
Visby kendoklubb har meddelat att dom inte kommer kunna anordna kendo SM. 

2. Naginata 
Naginatan har fortsatt med sin digitala träning både nationellt och internationellt. 
Det kommer anordnas ett digitalt domarläger i april. 
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3. Jodo  
Ej närvarande. 

4. Iaido  
Planen är fortfarande att genomföra ett riksläger i maj och att  
iaido SM hålls i september. 

5. Kyudo  
Dom svenska klubbarna har genomfört träning under den senaste perioden. 

8. Uppföljning av ärende om statistik till FIK 
Det pågår ett arbete för att hitta dom som har deltagit på Kitamoto lägret. 

9. Statusrapport Covid-19 åtgärder 
Uppdatering sker löpande allt eftersom det kommer nya direktiv och restriktioner. 

10. Status Uppdatering av regelverk och policys i SKF 
Planen är att alla dokumenten ska vara uppdaterade under 2021. 

11. Årsstämma 2021 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen behöver bil klara snarast. 

12. Beslutsärenden 
1. Kyudo ratificering 

Styrelsen godkänner föreslaget landslag för kyudon. 
13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
14. Nästa möte 

10/3 kl. 18.00 
 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 20.00 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                           Jimmy Thorsell 
 


