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Styrelsemöte nr. 9 
Datum: 2021-11-10 
Plats:  Skype 
Kallade:  Adjungerade: 

Jimmy Thorsell, Ordförande Caroline Lindholm, Iaido  
Martin Ledin, Sekreterare vakant, 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. 19.15 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 
3. Tidigare mötens protokoll 

Protokoll-08_Sep 19. 
4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
5. Artrapporter 

Iaido 
Artansvarig var ej närvarande. 
Jodo  
Det har anordnats ett träningsläger i jodo under hösten. 
Det visade sig bil det största jodo lägret som anordnats i Sverige. 
Kyudo 
Ett lag med endast kvinnor har ställt upp i en Baltisk kyudo tävling. 
Laget var sammansatt av kvinnor från tre olika nordiska länder. 
Naginata 
Det har hållits ett europeiskt seminarie i Bryssel där en svensk deltog. 
Under lägret höll även ENF sitt GA där det diskuterades regeländringar och 
ett eventuellt VM i USA. 
Naginatan kommer inte hålla SM i år. 
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Kendo 
EKF kommer anordna ett domarseminarium där det kommer närvara japanska senseier. 
Mats och Kumi har anmält intresse för att åka på seminariet. 
Det har uttalats intresse från klubbar i norra Sverige att anordna ett SM. 

6. Ekonomi 
Det har inte hänt något nämnvärt i ekonomin under perioden. 

7. Rapport från träff för kvinnor i landslagsledning 
Det var ett intressant och trevligt evenemang. 
Där diskuterade mycket om skillnaden mellan män och kvinnor i idrotten. 

8. Film och fotoprojektet 
Fotografen som filmar för oss kommer vara i Stockholm i mitten av november. 
Då kan dom klubbarna finns där vara med och filma.  

9. Shogokommitté, implementering 
Terje Andersen har tillsats i shogokommittén. 

10. Beslutsärenden 
1. Covid-19-status och ev. nya regler 

Styrelsen beslutar att dom regler som gäller i dag kommer vara kvar tillsvidare. 
2. Jodo-SM 2022 

 Styrelsen godkänner klubbens ansökan om att anordna jodo SM. 
3. Dangradering jodo SM 

Styrelsen godkänner klubbens ansökan om att anordna dangradering på jodo SM. 
11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
12. Nästa möte 

Bokas vid senare tillfälle. 
 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 20.45 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                            Jimmy Thorsell 
 


