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Styrelsemöte nr. 5 
Datum: 2021-06-06 
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-04_Maj 08 lades till handlingarna. 
4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
5. Ekonomi  

Det har gjorts lite ut och in betalningar för kyudo EM under den senaste perioden. 
På grund av bedrägeriförsök har vi har infört nya rutiner för utlandsbetalningar. 
I framtiden måste både ordförande och kassör attestera betalningen innan den 
genomförs. 

6. Artrapporter 

1. Iaido 

Planeringen inför EIC har påbörjats. 

Landslagsledningen har börjat titta på vilka som skulle kunna tänka sig att vara 

med i landslaget. 

Det planeras för ett läger längre fram i år men man vet inte riktigt hur man ska 

lösa smittspridningen. 

2. Jodo 

Jodo ansvarig var inte närvarande på mötet. 
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3. Kyudo 

EM i Frankrike är om tre veckor och det är 5 personer som reser från Sverige. 

Alla klubbar utom Linköping har startat upp sin träning. 

SM genomförs i november och svenska cupen kommer genomföras i digital form. 

Det har skett en del kyugraderingar i klubbarna. 

4. Naginata 

Naginatans GA har ägt rum och det diskuterades om EM. 

Det bestämdes att det kommer ställas in under 2021. 

Klubbarna har startat upp viss träning utomhus. 

5. Kendo 

SKO kommer ske i oktober och man planerar för att ta emot utländska deltagare. 

Kommande EM blir i Tyskland 2022 och kostnaden för landslaget förväntas bli  

högre än normalt. 

7. Info från EKF´s GA 
EIC i Serbien kommer vara i samma hall som kendo EM var. 
Alla ska PCR testas på plats och dom två hotell som man har tänkt använda  
är uppbokade enbart för evenemanget. 
Det valdes en ny vice ordförande och på sekreterare posten valdes den första kvinnan  
in som valts in i styrelsen   

8. Beslutsärenden 

1. Ny klubb till förbundet 

Uppsala Okinawa karateklubb har ansökt om medlemskap i förbundet. 

Dom tränar en koryu inom iaidon. 

Artansvarig har lite frågetecken som hon tar upp med deras huvudtränare  

 och efter det tar styrelsen ett beslut. 

9. Övriga frågor 

1. Förbundet kan komma att ta kostnaden för pre-entry inför EIC. 

Pengarna kommer tas ifrån iaidons budgeterade pengar. 

10. Nästa möte 
Bestäms senare 
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Mötets avslutande 
Ordförande förklarade 
mötet avslutat kl. 20.30 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                            Jimmy Thorsell 


