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Styrelsemöte nr. 10 
Datum: 2021-12-14 
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. 19.30 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

Protokoll 09_Nov 10 lades till handlingarna.  
4. Bordlagda ärenden 

inga bordlagda ärenden. 
5. Artrapporter 

Iaido 
Det har anordnats ett riksläger trots att EM ställdes in. 
Under för tävlingsdelen som burkar äga rum så genomfördes en ENBU Taikai. 
Det har inte kommit in några rapporter om smittspridning efter lägret. 
Jodo  
Det har inte hänt så mycket under perioden. 
Jodo SM kommer flyttas fram några helger på grund av smittspridningen. 
Kyudo 
Kyudon har genomfört sitt SM. 
Vi har fått två nya dangrader i kyudon efter att det har hållits en video shinsa. 
Naginata 
I naginata klubbarna har man diskuterat vad man ska göra i framtiden när elitstödet  
betalas ut. 
Några konkreta förslag har inte kommit. 
Träningen i allmänhet har rullat på. 
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Kendo 
Landslaget har genomfört flera träningar den senaste tiden. 
Det har utryckts oro för ovilja att samarbeta mellan dam och herr delarna  
av svenska kendo landslaget. 
Flertalet graderingar i Europa för dom som ska till 6 och 7 dan har ställts in. 

6. Ekonomi 
1. Det har betalt ut ett återstartsstöd från SboK som styrelsen har sök. 

Stödet kommer användas för att fota och filma arterna i syfte att göra reklam  
för arterna. 

2. Extra landslagsstöd från SBok 
SboK har kommit ut med info om det extra landslagsstödet som kommer att 
betalas ut till respektive art. 

7. Aktuella Covid-regler 
Det sker inga uppdateringar av restriktionerna i nuläget. 
Det bevakas hela tiden om nya riktlinjer kommer från myndigheter. 
EKF har kommit med riktlinjer över användandet av munskydd. 

8. Översyn av stadgar 
Det har uppmärksammats att vissa av våra stadgar inte följer SboK stadgar och behöver 
uppdateras. 

9. Uppdatering av antidoping. 
Det kommer göras en uppdatering av antidopingsinfon på hemsidan. 

10. Shogokommitté uppstartad 
Kommittén har blivit uppstartad och kommer ha sitt första sammanträde i 
mellandagarna. 

11. Beslutsärenden 
1. Erbjudande från SBok ang. digitalt årsmöte 2022 
     Årsmötet kommer även i år att hållas digitalt. 
     Datumet är 10/3.  
2. Iaido SM 2022 
     Styrelsen godkänner klubbens ansökan om att anordna SM. 

Artansvarig avstår röstning på grund av jäv. 
3. Offert för fotografering 

Styrelsen godkänner att anlita en fotograf för att göra reklam för arterna. 
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12. Övriga frågor 
1. Arrangörsland för EM i Iaido 2022 

EKF har efterfrågat ett arrangörsland för EIC 2022. 
Sverige kommer inte anmäla något intresse. 

13. Nästa möte 
15/1 kl. 12.00 

 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutet kl. 20.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                            Jimmy Thorsell 
 


