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Styrelsemöte nr. 4 
Datum: 2021-05-08 
Plats:  Skype 
Kallade:  Adjungerade: 

Jimmy Thorsell, Ordförande Caroline Lindholm, Iaido  
Martin Ledin, Sekreterare , 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 öppnat kl. 19.00 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

Protokoll 2_Mars 10 och Protokoll 3 Mars_17-konstituerande 
lades till handlingarna. 

4. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden. 

5. Ekonomi (Anna)  
1. Nya redovisningssystemet och kontoutdrag 

Vi har ännu inte fått vår egen inloggning till det nya redovisningssystemet och 
nytt bankkonto. Anna har haft en kontakt med Andrea på RF Ekonomi som 
hänvisat till Mona på SB&K. Anna kontaktar henne för att få veta vad som gäller 
och hur det ska fungera. 
 
Vi har fått rapporter för kvartal 1 2021 vilka inte är uppställda på samma sätt som 
tidigare. De medel som reserverades för respektive art i bokslut 2021 har inte 
längre ett eget konto utan återfinns under fritt eget kapital. Inga medel har 
försvunnit men de redovisas på ett annat sätt. Medlemsintäkter 2021 har 
redovisats med 114 900 kronor, vilket är ca 10 % lägre än budgeterat. 
Omfördelning mellan centralt och per art har inte gjorts och budget är ännu inte 
inlagd i redovisningssystemet. Avgifter har betalats till moderföreningar ENF, IKF 
och EKF med ca 2 350 kronor. Vi har även fått fakturor från First Card avseende 
resor våren 2020, vilka delvis har avbokats och krediterats.  
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Utredning pågår om inte dessa betalats tidigare och om vi ska betala 
dröjsmålsränta på dessa i någon del om betalning inte redan skett. Saldo på 
föreningens bankkonto 2021-03-31 uppgick till 416 365 kronor. 

2. Signering av dokument  
Protokoll från årsmötet är signerat och klart, vilket ombesörjts av SB&K:s kansli. 
Årsmöteshandlingar är ännu inte undertecknade. Jimmy har varit i kontakt med 
Mona som meddelat att det krävs Bank-ID-koppling till dokumentet, vilket inte är 
möjligt med till exempel den tjänst som Kivra tillhandahåller (Kivra knyter inte 
ihop signatur med dokumentet så det finns i samma fil).  
 
En tjänst för elektroniskt undertecknande kostar några tusen kronor. Ett alternativ 
är att skicka runt handlingarna med post för fysiskt undertecknande vilket är ett 
billigare alternativ. Det är inte så bråttom och vi kan avvakta ännu någon vecka för 
att se om vi kan hitta en billigare lösning för elektronisk signatur. Om inte skickar 
ordförande eller sekreterare ut handlingar via post som skrivs under och skickas 
vidare. 

 
6. Artrapporter 

1. Iaido 

Majläger är inställt. Förberedelser för läger i juli och under hösten om det blir 

bättre förhållanden. SM var planerat till september men det är inte rimligt att 

förbereda det på grund av pandemilagen. Enormt uppdämt behov rapporteras 

från klubbarna. 

2. Jodo 

Det händer inte mycket, inget att rapportera från klubbarna. Några kontakter 

med Sensei under det gångna året. 

3. Kyudo 

Landslagsträning genomfördes den 7 maj. Det tog två månader att få tillstånd att 

genomföra detta, privatperson kan boka lokal i Uppsala, däremot inte förening. 

Det var fyra som deltog i landslagsträningen, det var inte trångt och det är ett 

naturligt avstånd. Umekawa Budokai diskuterar att starta upp Kyudoverksamhet, 

de ska möte om det nästa vecka. 
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Planering för 

EM 2021 fortsätter men det är inte troligt att det kommer att genomföras den 1 

juli. Dialog med IKF och EKF att inte låta verksamheten ebba ut. Fortsätter träna 

för EM även om det inte blir av. Deltagare från Sverige får troligen inte 

inresetillstånd. Medlemstapp om 50%, riskerar att tappa fler medlemmar om det 

ställs in. 

 

Sommarsäsongen startar snart och träning kan genomföras om det inte snöar 

eller regnar. 

4. Naginata 

Stockholm – några medlemmar tränar utomhus. 

Uppsala – gemensam träning en gång i veckan via nätet. Har främst tappat 

killarna i klubben. Vid träningarna deltar en tjej från Finland och en från Estland. 

 

SM 2021 är planerat till september och kan eventuellt bli av.  

 

EM 2021 är planerat till Uppsala i oktober/november. Tveksamt om det kan 

genomföras, beslut måste tas senast den sista juni. Sverige har dåligt rykte 

utomlands p g a att vi haft en generellt avvikande strategi under pandemin. Vi 

har till exempel inte haft lock-down på samma sätt som många andra länder. 

Eftersom vi avviker och vaccinationsläget är långt efter övriga länder i Europa vill 

deltagare från andra länder inte tävla i Sverige. Om det inte blir ett EM i Sverige i 

år kommer nästa EM att hållas i Italien 2022. Eftersom många utövare slutat i 

Sverige har vi också tappat många funktionärer. Det kan bli tungt att arrangera 

ett EM med de förutsättningarna. 

5. Kendo 

Internationellt pågår Pre trial pre pre entry for competition (PPP). Det är en 

undersökning av hur många deltagare per landslag som är intresserade att åka 

utanför det egna landets gränser för att tävla vid EM 2022. Flera landslag har 

uttryckt en rädsla för interaktion med Sverige och vissa andra länder, bland annat 

p g a en ny våg där fler yngre/ungdomar insjuknar i Covid-19.  
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EM 2021 har ställts in och det diskuteras ett domarläger i Belgien eller Frankrike 

under senhösten 2021.  

 

Cate genomför landslagsträning via video med tre kvinnliga 

landslagsmedlemmar. Herrsidan har inte tränat något ännu. Alla är anmälda i 

PPP-entry. 

 

EKF har rapporterat ett medlemstapp om 20 – 35 % för underförbunden, vilket 

påverkar det ekonomiska utfallet negativt. Att det inte arrangeras ett EM 2021 

påverkar det ekonomiska utfallet positivt. P g a EU-direktiv om penningtvätt har 

EKF:s bankkonto i Bryssel spärrats p g a insättningar från flera länder inom och 

utom EU under en kort tidsperiod. Man har nu lyckats få spärren hävd och 

planerar att byta bank. Inga inbetalningar av medlemsavgifter eller annat ska 

göras innan bankbytet är klart. Diskussioner har förts att inte ta ut någon 

medlemsavgift från underförbund under 2021 eftersom det inte är möjligt att 

genomföra internationella arrangemang.   

7. Aktuella Covid-regler (ev. uppdateringar från RF) 
Ingen ny information har kommit från RF. 
Brevsvar från ordförande kommer skickas till berörda klubbar och personer. 

8. Uppföljning nedlagd klubbar 2020 och klubbar med sena årsavgifter 
En klubb i Stockholm är så sen med inbetalning av årsavgifter att de kommer att 
uteslutas vid nästa styrelsemöte i SB&K. Trots upprepade försök har vi inte lyckats 
etablera kontakt med klubben. 

9. Klubbar som begärt utträde ur SKF och SB&K 2021 
En klubb har begärt formellt utträde ur SKF och SB&K. Caroline kontaktar klubben för att 
höra varför de begär utträde och om de lagt ned verksamheten helt. 

10. Information från EKF inför EKF-GA 2021 
Mötet kommer att hållas digitalt för första gången med ca 60 deltagare. Om det fungerar 
bra kan det komma att hållas digitalt även framöver. 
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11. Ny antidopingansvarig i förbundet 

Tidigare antidopingansvarig inom förbundet har lämnat uppdraget. Det är bra om det är 

någon med medicinsk utbildning eller god kunskap inom området. Omfattningen är 

dialog via mejl med IKF (Internationella Kendoförbundet) ca en gång per år samt hålla 

koll på lagstiftningar och utbildningar i Sverige och Europa. Dokument att gå igenom 

skickas ut ca en gång per år. Jesper föreslås och accepterar uppdraget som 

antidopingansvarig för Svenska Kendoförbundet (SKF). Styrelsen beslutar att utse  

Jesper Waldestål till ny antidopingansvarig för SKF. 

12. Ny artansvarig för Kendo 

Jimmy har dialog med flera utövare angående ny artansvarig för Kendo i Sverige. Det kan 

vara någon inom eller utom landslaget som tar på sig rollen. 

13. Elitverksamhet – planering 
Alla artansvariga alternativt landslagsledningar ska ta fram en utvecklingsplan för i år 
(2021) och räkna in effekter av Covid-19 i plan för de närmaste fem åren. Det handlar bl a 
om praktiskt elitstöd, kost & hälsa samt idrottspsykologi. RF hittar inte de 
utvecklingsplaner vi skickat in tidigare. Linda skickar mall (15-sidigt dokument) vidare till 
styrelsen och artansvariga ansvarar för att mallen skickas vidare till landslagsledningarna. 
Utvecklingsplanerna ska lämnas via artansvariga som vidarebefordrar dessa till RF senast 
1 september 2021. 

14. Beslutsärenden 

1. Ansökan om graderingstillfälle SKO 2021 

Evenemang är planerat till slutet av oktober 2021, vilket är realistiskt med hänsyn 

till nationell vaccinationstakt.  Styrelsen beslutar att godkänna graderingstillfälle i 

samband med SKO 2021. 

2. Ansökan om tävlingssanktion SKO 2021 

Kendoförbundet kan komma att släppa på vissa rekommendationer under vissa 

förhållanden, under förutsättning att detta medges av FHM. Om inte är det 

samma sanktioner som under 2020 med godkända ansiktsmasker. Det kommer 

främst att vara svenska deltagare eftersom det inte är ett internationellt 

mästerskap. Styrelsen beslutar att godkänna tävlingssanktion under vissa 

förutsättningar (enligt ovan). 
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3. Ny assisterande landslagsmanager Iaido 

Rollen har varit vakant i drygt ett år. Jessica Stringer Bodin är föreslagen efter 

kontakt med ordinarie landslagsmanager Beatrice Edvardsson. Styrelsen beslutar 

att utse Jessica Stringer Bodin till assisterande landslagsmanager. 

4. Omröstningsfrågor på EKF-GA 

Förslag finns på ny generalsekreterare från Irland. Det finns ett förslag per post 

förutom när det gäller vice ordförande. Sittande vice ordförande, från Ungern, 

har meddelat att han ställer upp för omval. Valberedningens förslag till vice 

ordförande kommer från Grekland och har Iaido som huvudidrott, men är även 

stark inom grekisk kendo. Styrelsen beslutade att Svenska Kendoförbundet ställer 

sig bakom valberedningens förslag/den grekiska kandidaten. 

15. Övriga frågor 

1. Folkhälsomyndigheten har meddelat att det kan komma individuellt anpassade 

rekommendationer för olika idrotter. RF för en diskussion angående mindre 

idrotter. Det blir eventuellt mindre generella och fler specifika rekommendationer 

framöver. Vi kan under vissa förutsättningar komma igång tidigare än andra 

idrotter med säker träning. 
2. RF har meddelat att det nu är dags att söka kompensationsstöd för perioden 

januari – april 2021. Det gäller till exempel minskade intäkter p g a bortfall i 

medlemsantal. Taket är sänkt från 10 000 kronor till 1 000 kronor vilket gör att 

bortfall> 1 000 kan ersättas av stödet. Artansvariga skickar information till alla 

klubbar att se över detta med uppmaning att ansöka om stödet. 

16. Nästa möte 
Nästa möte är söndag den 6 juni 2021 kl 16 via Teams eller Zoom. Jimmy skickar ut en 
länk innan mötet. 

Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 20.30 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Anna Thelander                                         Jimmy Thorsell 


