
 

 

Styrelsemöte nr. 10 
Datum: 2022-10-19 kl 20:00 
Plats:  Skype 
Kallade:  Adjungerade: 
Jimmy Thorsell, Ordförande (från §7) 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.  

Protokoll  
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av vice ordförande Kirsi Höglund kl 20:10. Då sekreteraren anmält 
förhinder utsågs Caroline Lindholm till mötessekreterare. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

3. Tidigare mötens protokoll  
Då sekreteraren hade förhinder avhandlades inga protokoll från tidigare möten. 

4. Bordlagda ärenden 
Bordlagda ärenden (kunskapslyftet, uppförandekod) lämnades till kommande möte. 

5. Artrapporter 
1. Iaido 

EIC (iaido-EM) hölls i Modena, Italien i september. För Sveriges del resulterade 
det i guld i 5dan till Jesper Waldestål, brons i 4dan till Anna-Lena Waldestål, brons 
i 6dan till Sida Yin och fighting spirit i 3dan till Tobias Kandenberg. I samband med 
EIC hölls även en dan-gradering där Sverige fick en ny 7dan (Martin Lindgren), en 
ny 6dan (Jesper Waldestål), en ny 5dan (Leif Sunje), två nya 4dan (Tobias 
Kandenberg och Nils Lantto) och en ny 3dan (Beatrice Edvardsson). 

2. Jodo 
EJC (jodo-EM) hölls i Stevenage, Storbritannien i september. Svenska landslaget 
tog hem brons i lagtävlingen, dessutom brons i 2dan till Laurens Loozen och i 
5dan till Jesper Waldestål. Dessutom blev det två svenska fighting spirit-priser: till 
Jessica Stringer Bodin i 1dan och Fredrik Nilsson i 2dan. På graderingen i samband 
med EM graderade dessutom Sida Yin till 6dan. 
 



 

© 2022 Svenska Kendoförbundet                                                                                              Sida 2 av 3 
http://www.kendoforbundet.se/ 

 

3. Kyudo 
Kyudolandslaget har startat upp sin verksamhet, och dessutom har del 3 av 
Svenska Cupen anordnats. De svenska sökande till video shinsa (en till 1dan och 
en till 2dan) har fått sina graderingar filmade, och filmerna är inskickade. Svar på 
graderingsfilmerna väntas i december. 

4. Naginata 
Elit&Utveckling-satsningen fortsätter, och hittills verkar den hålla hög kvalitet. 
Svensk naginata har för närvarande oroande få nybörjare, men ett intresse för att 
komma igång med träning finns i Umeå. Naginataansvarig jobbar på att få igång 
uppstartsträning där. 

5. Kendo 
Även kendon har fortsatt två deltagare i Elit&Utveckling-satsningen. Ett mycket 
stort Stockholm Kendo Open (SKO) har just avklarats, med ett stort antal både 
svenska och internationella deltagare. Landslagsträningen har också kommit 
igång. Herrlandslaget har växt från 6 till 9 deltagare, medan damlandslaget 
krympt från 5 till 4 deltagare och aktivt söker fler intresserade. 

6. Ekonomi 
Kassören har äntligen fått tillgång till att kunna se kontohändelser, men problemet med 
mycket långsam bokföring kvarstår. Samtliga artansvariga uppmanades att se till att 
sökande till dan-graderingar anger art på sina inbetalningar, då det periodvis är mycket 
merarbete med att spåra vilket namn som hör till vilken gradering. 
Under hösten har det varit en del strul med betalning av utlandsgraderingar, och 
kassören efterlyste tydliga rutiner för båda förskottsuttag och fakturahantering gentemot 
EKenF. 
Kassören uppmärksammade kendo- respektive naginataansvarig på att deras arters 
landslagspengar inte har rörts under året, och att det kanske finns utbetalningar som 
behöver göras. Det är dock möjligt att överföra dessa pengar till nästa år om så önskas. 

7. Rapporter 

Inga rapporter fanns att avhandla.  
Jimmy Thorsell tog över som mötesordförande från denna punkt. 

8. Ärenden 
1. Kampsportsfestivalen 3-4 december 

Kendon ser fortfarande över möjligheten att förlägga sitt SM på 
Kampsportsfestivalen, men har fått nej från arrangemanget om att få hjälp med 
att ordna ett lämpligt golv. Värdklubben söker därför just nu efter lämpligt golv. 
Även kyudo och kenjutsu har ställt frågor om önskat golv till arrangemanget men 
ännu inte fått svar. 
 

2. Jodo-SM 2023 
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En ansökan om att arrangera jodo-SM i Falkenberg 25-26 mars 2023 har inkommit 
från Göteborgs budosällskap Shobukan. Styrelsen bifaller ansökan med 
korrigeringen att lista på domarunderlag ska krävas ut från artansvarig, inte 
registeransvarig. Även ingående ansökan om att arrangera dan-gradering upp till 
3dan i samband med SM bifalles. 

3. Iaido-SM 2023 
En ansökan om att arrangera iaido-SM i Falkenberg 27-28 maj 2023 har inkommit 
från Göteborgs budosällskap Shobukan. Styrelsen bifaller ansökan med 
korrigeringen att lista på domarunderlag ska krävas ut från artansvarig, inte 
registeransvarig. Även ingående ansökan om att arrangera dan-gradering upp till 
3dan i samband med SM bifalles. I nuläget avslår dock styrelsen förslaget om att 
söka dispens för att anordna gradering till 4dan på iaido-SM, då tillräckliga skäl 
inte kunde styrkas. 

4. Förslag om namnändring av Stora Grabbars och Tjejers Märke 
Caroline har kommunicerat med SBoKs kansli om möjligheten till namnändring av 
”Stora Grabbars och Tjejers Märke”, som hälsar att SKF bör inkomma med en 
formell förfrågan om detta om det är något vi vill gå vidare med. Styrelsen 
beslutade att göra detta, och att föreslå att märket istället kallas ”SBoKs 
hederstecken” (eller möjligen ”Hederstsuban” om märket är utformat som SBoKs 
logotyp. 

5. Kampsportsgalan 
SBoK har ställt en förfrågan till sina underförbund om hur man ser på 
Kampsportsgalans framtid. SKFs styrelse ställer sig i nuläget positiv till en fysisk 
kampsportsgala även i framtiden. 

6. Anläggningsbehov 
SBoK håller på och kartlägger sina idrotters anläggningsbehov. Naginata har redan 
skickat in ett svar, övriga stilar utom kendo har fyllt i ett gemensamt dokument. 
Ambjörn fick i uppdrag att sammanställa kendons behov och Caroline att skicka in 
hela sammanställningen till ansvarig på SBoK. 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att avhandla. 

10. Nästa möte 
Två ytterligare möten inplanerades under året: den 22/11 kl 20:00 samt 20/12 kl 18:00. 
Båda mötena kommer hållas digitalt p g a svårigheter att samla styrelsen fysiskt i närtid. 
Mötet i december kommer endast att behandla frågan om budget för 2023. 

11. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 22:00. 


