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Styrelsemöte nr. 6 
Datum: 2022-06-01 
Plats:  Skype 
Kallade:  Adjungerade: 

Jimmy Thorsell, Ordförande Caroline Lindholm, Iaido Jesper Waldestål, Dopingansvarig 
Martin Ledin, Sekreterare Ambjörn Holmkvist, Kendo  
Anna Thelander, Kassör Kirsi Höglund, Naginata+Vice Ordf  
Martin Paganini, Jodo Linda Wohlin, Kyudo 

 

 

Överstruken har anmält förhinder.  

Dagordning  
1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 20.00  
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

Protokoll_05 april 20 lades till handlingarna.  
4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
5. Artrapporter 

• Iaido  
Det har hållits ett SM för första gången på tre år. 
Det var ett mycket lyckat evenemang både tävlingen och seminariet. 
Det godkändes 11st nya dangrader vid graderingen. 
SM kommer nästa år att hållas i Falkenberg. 
Det planeras för att möjligtvis ansöka om att arrangera EM 2024. 

• Jodo 
Det har hållits ett stort jodo läger i Falkenberg i helgen. 
Det planeras för ytligare ett läger längre fram i år. 

• Kyudo 
Det har varit ett seminarie i Polen där det var 5st deltager från Sverige. 
EKFy GA kommer vara i Luxemburg. 
Sverige skickar en person till en NTG tävling i Paris 
Dom europeiska tävlingsreglerna kommer uppdateras med mer formbedömning.  

• Naginata 
Denna månade kommer det hållas ett seminarie och SM. 
På ENF GA kommer det att väljas en ny styrelse. 
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• Kendo  
Kendolandslaget har varit på EM men tyvärr blev det inga medaljer i år. 
Det kommer anordnas ett seminarie i Skellefteå där det nästan uteslutande kommer var 
kvinnliga instruktörer. 
Sverige har fått en ny 6dan i kendo. 

6. Ekonomi 
Det har varit ganska stilla på ekonomin under perioden. 
Det har börjat komma in lite kostnader för kendo EM. 
Möjlighet för Swish betalning är på gång.  

7. Nya graderingsblanketter för kyugrader  
Styrelsen godkänner dom nya uppdaterade blanketterna. 

8. Ratificering av landslag i Jodo 
Styrelsen ratificerar föreslaget jodo landslag.  

9. Ratificering av landslag i iaido 

Styrelsen godkänner föreslaget iaido landslag. 
10. Uppdaterad blankett för förskottsutbetalning  

Styrelsen godkänner föreslagen blankett. 
11. Ny logo för SB&K  

Styrelsen kommer kontakta SboK och höra hur vi får använda och eventuellt ändra 
loggan. 

12. Film och foto projekten – statusuppdatering 
Film och foto projektet går in i slutfasen. 
Det som återstår är att ta fram designer till trycksaker.  

13. Rapporter 

• Möte med Kenshou  
Det har hållits ett möte med dom berörda parterna som har genererat en rapport. 
Det kommer hållas fler möten längre fram och klubben stadgar kommer gås igenom  
Och lämnas förslag på revidering.  

• EKF GA  
Under mötet uteslöts det ryska förbundet ur EKF. 
Det kommer tas fram en ”code of conduct” fram över. 
Dom nu tillfälliga reglerna i kendo kommer att bli permanenta. 

14. Aktuella Covid-regler  
Det finns i dagsläget inga regler som påverkar oss som förbund men det finns vissa  
Länder som fortfarande har restriktioner för inresa. 

15. Övriga Frågor 
Inga övriga frågor. 
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16. Nästa möte 
Bestäms vid ett senare tillfälle. 

17. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet kl. 22.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                            Jimmy Thorsell 
 


