Svenska Kendoförbundet, protokoll styrelsemöte 5
2022-04-20
Plats: Skype

Tid: 20:00 – 22:00

Närvarande:
Jimmy Thorsell, ordförande/Kendo
Kirsi Höglund, vice ordförande/Naginata
Linda Inthivong Wohlin, Kyudo
Caroline Lindholm, Iaido
Martin Paganini, Jodo
Ambjörn Holmkvist, Kendo
Anna Thelander, kassör/protokollförare

Inte närvarande:
Martin Ledin, sekreterare

1. Mötets öppnande
Jimmy öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastställdes. Inga övriga punkter anmäldes.
3. Tidigare mötens protokoll
Gåva från Stockholm Södra Kendo om 35 000 kronor har inkommit till
SBoK, vilka ska föra över pengarna till Kendoförbundet. Gåvan blev
mindre än aviserat p g a att de hade någon räkning att reglera för lokalhyra
i samband med att de lade ned klubben.
4. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden från tidigare styrelsemöten.
5. Artrapporter
a. Iaido (Caroline)
Man har hållit Öppet landslagsläger och landslagsträningen har
kommit igång igen. EKF har meddelat att Iaido EM 2022 ska
hållas i september. Anmälningsformulär finns, men ännu inget
datum för anmälan. Landslagsschema ska tas fram.
Iaido SM 2022 genomförs i andra halvan av maj och EM är
tidigare än normalt. Ont om tid för att ha ett ratificerat landslag.
Graderingstillfälle finns i juni, vilket kan påverka vilken grad man
representerar i landslaget.
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b. Kyudo (Linda)
Artrapporter finns på hemsidan. Man har gneomfört Svenska
Cupen och kyu-graderingar. Linda, tillsammans med Kirsi, deltog i
utbildningen Kvinnor i landslagsledning. Linda deltog i SBoK:s
årsstämma. Fem utövare ska delta vid seminarium i Polen i maj,
vilket flyttats till Warzawa för att inte vara för nära gränsen till
Ukraina. Ytterligare ett internationellt seminarium kommer att
hållas i Rumänien i september. Årsstämma för EKyF kommer att
hållas i september.
c. Kendo (Ambjörn)
Landslagsverksamheten har pågått på distans under pandemin,
under ledning av Arai Sensei. Två tävlingar har genomförts med
landslaget i närtid. Kendo EM 2022 genomförs i slutet av maj.
Kontakt med klubbar för att arrangera Kendo SM 2022. Stockholm
Kendo Open, inkl graderingar, är klart för genomförande i höst.

d. Jodo (Martin)
Jodo SM 2022 genomfördes i Stockholm i mars med både
individuella tävlingar och lagtävling.
Inbjudan till seminarium i ZNKR och koryu har skickats ut.
Inbjudan till Tyska öppna mästerskapen har vidarebefordrats till
alla klubbar. Ännu inget datum för anmälan till Jodo EM 2022.
e. Naginata (Krisi)
Börjat återuppta träningen i klubbarna. Planering pågår för
Naginata SM 2022. Läger med Sensei ska genomföras den 11 – 12
juni och SM hålls i veckan efter. Det blir ett bantar SM men viktigt
att genomföra och hålla fast vid rutinerna för att arbeta framåt samt
för uttag av landslag.
Inom ramen för internationellt projekt planeras en resa till London
innan EM. Naginata EM 2022 blir i mitten av september.
Två personer har kommit med i elit- och utvecklingssatsning. Det
har hållits en första träff och lagts upp en plan för utveckling.
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Man kommer eventuellt att genomföra ett gemensamt läger med
deltagare från Sverige, Finland och Estland under året.

6. Ekonomi (Anna)
Vi har ännu inte fått besked om sökt stöd för 2022. Det har inte varit så
stor rörelse ekonomiskt förutom för Kendo med anledning av tävlingar
med landslaget och kommande EM. Managers för landslaget, Kazuo
Yamazaki och Jessica Fröberg, attesterar fakturor för landslaget. Den
budgeten kommer i stort sett att vara förbrukad efter EM.
Swish är beställt och Anna ska kontakta Mona eller Andrea för möjlighet
att kunna se in- och utbetalningar på bankkonto och i redovisningen.
7. Beslut om Naginata SM 2022
Alla dokument har inkommit från KFUM Uppsala för att arrangera
Naginata SM 2022 i Fyrisskolans Idrottshall i Uppsala den 19 juni. Det
återstår att beställa SM-tecken.
Kirsi är jävig och deltar inte i beslutet. Beslut fattas att genomföra
Naginata SM 2022 i Uppsala den 19 juni.
8. Ansökan om extra medel Naginata
Naginata har ansökt om extra medel för verksamheten. Kirsi är jävig och
deltar inte i beslutet. Det beslutades att skjuta till 1 600 kronor till
kostnadsställe 350 – Naginata.
9. Kyudokommitté
Linda presenterade förslaget. Kommittén styrs av artansvarig som bjuder
in till möten. Styrelsen tillstyrker Kyudokommitténs sammansättning.
10. Graderingskommitté Kyudo
Samma sammansättning, två personer, som förra året. Det ska egentligen
vara tre personer men en plats är vakant och ingen har anmält intresse.
Styrelsen tillstyrker graderingskommitténs sammansättning.
11. Åtgärdsplan Kenshou Kyudo
Två medlemmar är avstängda av Stockholms stad och får inte delta vid
träning i dojon. Åtgärdsplan mot dessa personer och klubben:
- Skriftlig varning till individerna (Jimmy/från ordförande)
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-

-

-

Översyn av aktuella stadgar, begära dessa från klubben (Linda)
Styrelsekurser mm, görs enligt överenskommelse (Linda)
Kunskapslyftet – vänder sig till styrelser i alla klubbar och KFUM
Uppsala bjuder in till detta. T ex helgen 7 – 9 oktober. Jimmy kollar
om det finns möjlighet att hålla detta på Yasuragi.
Instruktörskontrakt utifrån befintlig mall (Kirsi). Berör hela förbundet
och ska tas fram motsvarande mall per art. Genomgång i samband med
Kunskapslyftet.
Möte med föreningen. Vad som hänt, vart vi är på väg och vad som
gäller (Linda, Jimmy och Kirsi).

12. Ny logotype för SBoK
Vid SBoK:s årsmöte beslutade man att anta en ny logotype. Distrikten
måste använda den nya logotypen. Underförbunden kan använda den, men
det är inte ett krav. Den används inte på SBoK:s hemsida ännu och det
finns inget material publicerat, t ex grafisk profil.
Vill vi använda den nya logotypen? Ska det vara lika för alla i
Kendoförbundet eller får arterna välja detta själva? Aktualiseras t ex när vi
ska beställa t ex jackor i webbshop. Det finns grafiska fördelar med den
nya logotypen, den är bl a lättare att skala upp/ned.
Caroline hör med Mona om vi är fria att använda den nya logotypen eller
om vi måste kontakta byrån om vi vill göra förändringar i den. Punkten
bordläggs till nästa möte.
13. Film- och fotoprojekt
Filmer är nästan klara. Preliminär draft kommer den här veckan och
skickar ut för synpunkter.
Foto, val av bilder, är klart för Kyudo, Naginata och Iaido. Urval för Jodo
och Kendo pågår, Martin och Ambjörn återkommer när de gått igenom
materialet.
Foton kan användas som genrebilder på hemsidan och ska vara delbara på
sociala medier. Peter har kontrakt med de personer som kan identifieras i
bilderna. Vi behöver skriftligt godkännande från alla för att kunna använda
materialet fritt.
I beviljat stöd finns även medel för att ta fram mallar till trycksaker.
Förslag på personer som kan kontaktas för arbete med grafisk form, t ex
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Sida Yin eller Andrea Embring. Vi måste ta beslut om eventuellt ny
logotype innan vi beställer trycksaksmallar.
14. Status Ukraina
Diskussion inför kommande General Assembly i EKF där frågan om att
utesluta eller stänga av Ryssland kommer att behandlas. Det kan luta åt
uteslutning, vi har diskuterat att verka för avstängning.
Det har genomförts en internationell insamling av medel till det ukrainska
landslaget för att kunna köpa in rustningar och träningskläder. De täcker
även kostnader för resor och deltagande. Överskott går till unga
kendoutövare, utanför landslagstruppen, som inte fått med sin utrustning
när de flytt. Tillverkare/leverantörer har gett bra rabatter.
15. Covid-regler
Sedan 31 mars 2022 finns det inget aktuellt regelverk från
Kendoförbundet. Landslag kan dock bli tvungna att träna med munskydd
om det är ett krav vid tävling utomlands. Kendolandslaget har köpt in
skydd enligt krav för säkerhets skull om det blir ett krav vid kommande
EM.
Graderingsläger i Ungern, inga aktiva regler i landet men EKF ställer upp
regler om att man ska testa negativt, använda munskydd mm. EKF:s regler
utgår från japanska rekommendationer. Genom att följa de japanska
rekommendationerna kan vi få japanska delegationer till Europa. Det
gäller för Kendo och Iaido och eventuellt även för Jodo. Det ger möjlighet
till hög nivå på seminarier och gradering till högre grader. Det är dock
även beroende av reserestriktioner för Japan, EKF arbetar för att få besked
om detta.
16. Övriga frågor
Artansvariga får gärna publicera artrapporter eller göra andra
uppdateringar på hemsidan. Det går bra att skicka med e-post, även i andra
format, till någon som kan publicera på hemsidan. Gärna lägga upp
information om internationella evenemang i kalendern.
Tips för att hitta äldre bilder på Kendo: https://syd.se.
Avtackningsgåvor till Jesper och Peter för deras insater som artansvariga.
Något litet, symboliskt och japanskt för ca 150 – 200 kronor, t ex
tekoppar. Linda införskaffat och Anna tar med de till Iaido SM i maj.
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17. Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 1 juni 2022 kl 20:00
18. Mötets avslutande
Jimmy avslutade mötet

Nedtecknat av

Justeras

Anna Thelander

Jimmy Thorsell
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