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Styrelsemöte nr. 11 
Datum: 2022-11-22 kl 20:00 
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 09_Sep 27 och protokoll 10_Okt 19 lades till handlingarna.  
4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
5. Artrapporter 

• Iaido 
Det har hållits ett riksläger där det var mycket hör närvaro med 56 deltagare. 
Det var ett roligt och givande läger med både zen och koryu iai. 

• Jodo  
Jodo har haft ett höstläger i Falkenberg som var ett mycket uppskattat läger.  

• Kyudo  
Det har varit SM i kyudo där deltagandet var mycket lågt. 
Det resulterade i att alla deltagare fick medalj. 

• Naginata 
Artansvarig ej närvarande 

• Kendo 
Det har inte skett någon verksamhet utöver den ordinarie träningen. 

6. Ekonomi 
Alla artansvariga ska ha förberett sin arts ekonomiunderlag inför budgetmötet nästa 
gång. 
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7. Årlig översyn av Shogo-kommitténs sammansättning 

Alla utom en i kommittén har sagt ja till att sitta kvar. 
8. Code of Conduct  

Beslut om en formel C.O.C kommer tas på ett möte i början av nästa år. 
Alla läser igenom utkastet och inkommer med eventuella förslag till Caroline. 

9. Kampsportsfestivalen 2022 
Arbetet pågår och det ska ha gått att få tag i ett golv till kendon så dom kommer delta. 
Det inväntas deltagarlistor från vissa arter. 

10. Kendo-SM 
Kendon har lite svårt med deltagare i dan och junior klasserna på SM. 
Dispens i gradkravet för juniorer kommer ges för få in fler deltagare. 
Undantag av regeln för antal poler kommer göras på årets SM. 

11. Uppdaterade SM-regler för iaido och jodo 
Styrelsen godkänner dom reviderade reglerna för jodo och iaido. 

12. Utbildning av nya graderingsfunktionärer 
Utbildning av nya funktionärer kommer ske under våren. 

13. Jodokais 40-årsjubileum 
Jodokai fyller 40år som klubb. 
Styrelsen kommer köpa en present och överlämna till klubben 

14. Rapporter 

Det har varit en konferens i värdegrund där det uppkom bra diskuskoner både 
på och mellan mötena. 
Det var mycket intressant att höra hur dom olika underförbunden hanterar frågan om  
värdegrund. 

15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

16. Nästa möte  
Möte på plats i Stockholm 

17. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 21.30 

 
Enligt uppdrag       Justeras 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
Martin Ledin                                           Jimmy Thorsell 

 
 


