Styrelsemöte nr. 7
Datum:
Plats:
Kallade:

2021-08-22
Skype

Jimmy Thorsell, Ordförande
Martin Ledin, Sekreterare
Anna Thelander, Kassör
Jesper Waldeståhl, Jodo

Adjungerade:
Caroline Lindholm, Iaido
, Kendo
Kirsi Höglund, Naginata+Vice Ordf.
Linda Wohlin, Kyudo

Överstruken har anmält förhinder.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Tidigare mötens protokoll
Protokoll-05_Juni 06 och Protokoll-06_Aug 05 lades till handlingarna
4. Bordlagda ärenden
5. Artrapporter
Iaido (Caroline)
Jodo (Jesper)
Kyudo
EM i Frankrike, gick bättre än förväntat, kom på 5e plats trots 5 månaders
träningsuppehåll.
Att resa under pandemin med ett landslag har varit en svår prövning.
Tester som ska genomföras, risk att man fastnar i destinationslandet, mycket dokument
som måste godkännas i förväg och att lära sig alla regionala skillnader i restriktionerna
om man reser mellan olika städer.
Samt den stora utmaningen, att träna och tävla i en annan miljö än den man är van vid.
Augusti
- Terminsstart/återstart.
- Förberedelser inför video shinsa.
- Uppvisningar vid Etnografiska museet, som en programpunkt i samband med OS
veckan.
Kendo deltog också i Olympiafestivalen i Stadion
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Kommande aktiviteter:
- Video shinsa i september
- Försök till återstart av svenska cupen och Kyugraderingar.
- SM i Kyudo, 20 november i Stockholm.
- Informationssatsningar om "Vägledning mot narkotika, alkohol och doping".
- Informationssatsning om "Rörelse-förståelse”.
Naginata (Kirsi)
Kendo
Det ser ut som att munskydd kommer användas en tid framöver.
Det har börjat diskuteras om att försöka få kendon att bli lite mindre fighting
och mer teknisk.
6. Ekonomi
Det har bara redovisats ett par transaktioner för kyudon.
Det kommer komma utgifter inför EIC i Serbien.
7. Aktuella Covid-regler (ev. uppdateringar från RF)
Restriktionerna uppdateras löpande allt eftersom dom nationella restriktionerna
skärps till eller löses upp.
8. Ny artansvarig för kendo?
Det finns fortfarande ingen kandidat för artansvarig kendo.
9. Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Bestäms vid senare tillfälle.
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Martin Ledin

_______________________________
Jimmy Thorsell
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