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Styrelsemöte nr. 7 
Datum: 2022-06-28 
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. 19.30 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
3. Tidigare mötens protokoll 

Protokoll_06 juni 01 lades till handlingarna.  
4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
5. Artrapporter 

• Iaido  
Har fått en ny 6 dan i Sverige under perioden. 

• Jodo 
Det har genomförts ett läger med Momi och Adam. 
Anmälan till EM har öppnat så förberedelserna är i full gång. 

• Kyudo  
Det har genomförts ett SM dock tyvärr med ganska få deltagare 
Mycket på grund av sjukdom.  
Det kommer hållas ett möte i europeiska förbundet om ifall Ryssland kommer  
Få delta på EM i år.  

• Naginata  
Det har varit en öppen landslagssamling för aspiranter till landslaget. 
Det kommer hållas en video shinsa i augusti. 

• Kendo 

Golvet i Skellefteå hallen kommer bytas ut vilket hotar möjligheten till 
Internationella läger i framtiden. 
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6. Ekonomi 
Förbundet har nu möjlighet att ta i mot Swish betalningar. 
Det kommer vara längre behandlingstider nu under sommaren. 
Det har varit och kommer mycket in och utbetalningar för olika EM. 

7. Anmälan av intresse för att arrangera EIC 2024 
Sverige kommer lämna in en anmälan att få arrangera EIC 2024. 

8. Uppdatering av Iaidolandslaget 
Styrelsen beslutar att ta bort Martin Lindgren som coach och till Sida Yin och  
Jesper Waldestål som tillförordnade coacher. 
Detta för att Martin ska kunna ställa upp som domare. 

9. Uppdaterade blanketter från SB&K 

Blanketterna är uppdaterade. 
10. Ansökan om SM i Kyudo  

Isha kuydo kay har ansökt om att arrangera SM och styrelsen godkänner ansökan. 
11. Code of Conduct mall 

Förbundet kommer arbeta en COD. 
Tre dokument kommer arbetas fram av förbundet. 
En för landslaget, en för tränare och en tränande. 
Landslagsledningen ansvarar för att landslaget får infon. 
Klubbarna ansvarar för att instruktörer och medlemmar får infon. 
Instruktörer ansvarar att utövare får infon. 
 
Linda, Kirsi och Caroline kommer arbeta fram ett förslag. 

12. Val av Barn och Ungdomsansvarig 
Punkten bordläggs tills vidare. 

13. Film och foto projekten 
Styrelsen har beslutat om ett alternativ som det kommer jobbas vidare med. 

14. Datum för kunskapslyftet 
Det ska undersökas om det finns möjlighet i oktober. 

15. Rapporter 

En enkät har lämnats in till FIK med svar på frågor inför GA. 
16. Aktuella Covid-regler  

Inga restriktioner finns och kommer inte införas inom en överskådlig framtid. 
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17. Övriga Frågor 
17.1. tillfälligt höjd milersättning 
Milersättningen kommer höjas. 
17.2 Naginata EM – tillåta ryssland? 
Styrelsen stödjer att ryska deltagare deltar under internationell flagga. 
Under förutsättning att det ryska förbundet inte stödjer kriget offecielt. 

18. Nästa möte 
16/8 kl. 20.00 

19. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 22.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Martin Ledin                                            Jimmy Thorsell 
 


