Styrelsemöte
Shorinji Kemposektionen
Datum: 24 Augusti 2008
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Pontus Haglund, Stefan Jönsson Levin
Ej närvarande: Mikael Wiren, Robert Liljeblad, Thomas Edlind.

1. Dagordningen godkändes
2. Till justerare utsågs Pontus Haglund
3. Internationellt stimulansbidrag
Beslutade att ge Anders Pettersson i uppdrag att skriva en ansöka om internationellt
stimulansbidrag för svenskt deltagande på WSKO General Meeting, som kommer att hållas
den 24 juli 2009 på Bali i Indonesien.
4. Styrelsens arbetsuppgifter
Diskuterade styrelsens funktioner och arbetsuppgifter. Beslutades att Peter Hansen tar fram
ett förslag på dokument med befattningsbeskrivningar och arbetsrutiner för styrelsen.
5. Webb‐annonsering
Beslutades att avsätta 3000:‐ för sökmotorannonsering på Google. Pengar tas från SSKF.
6. Annonsering
Diskuterade behov av annonsering.
7. Registrering av Skövde Shibu
Beslutades att Shorinji Kemposektionen står för kostnaderna för registrering hos WSKO av
Skövde‐ föreningen i Skövde. Kostnad för detta uppgår till 172:‐ för föreningen samt 28:‐ per
person (10 personer).
8. Resekostnader för gradering i Skövde
Beslutades att stå för resekostnaden för att ge möjlighet till gradering för medlemmar i
Skövde (hyrbil + bensin) på totalt 1542:43.
9. Subvention av kostnader kring barngradering
Beslutades att sektionen står för kostnaden på 100 yen (cirka 6 kr) för ärmmärken som
indikerar grad för barn.

Beslutades ge Anders Pettersson i uppdrag att instruera WSKO att de alltid skall skicka med
motsvarande ärmmärke tillsammans med diplom för barngraderingar.
10. Förändring av styrelsens sammansättning
Noterades att Robert Liljeblad meddelat att han avsäger sig sitt uppdrag i sektionsstyrelsen.
11. Ny hemsida
Pontus Haglund rapporterade om arbete med den nya hemsidan.
12. Framtidskonferens
Beslutades att ge Stefan Jönsson Levin i uppdrag att tillfråga övriga shibu‐cho om att bilda en
arbetsgrupp för planering av en framtidskonferens.
13. Nästa möte
Nästa möte föreslås at hållas den 21 september. 16.00 i Budo och Kampsportsförbundets
lokaler på Ölandsgatan 42.
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