
 Styrelsemöte Shorinji Kempoförbundet 
Datum: 7 mar 2010 
Plats: Telefonmöte 20.00-21.30 
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Pontus Haglund, Stefan Jönsson 
Levin 
Ej närvarande: Robert Liljeblad, Lovisa Johnsson 
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkändes 

3. Till justerare utsågs Anders Pettersson 

4. Föregående mötesprotokoll (2010-01-31) 
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

5. Genomgång av Handlinsplanen 
Handlingsplanen på sharepoint-sajten behöver uppdateras av de ansvariga. 

6. Ekonomirapport 
Då Pontus inte kommer att närvara vid årsmötet erbjöd han sig att göra en ”Webb-cast” där 
han redovisar det gångna året, som styrelsen kan presentera på årsmötet. 
Beslut togs att Pontus gör ett budgetförslag baserat på verksamhetsplanen för det 
kommande året. Pontus ska kontakta Mona på kansliet för uppgifter om planerat anslag åt 
förbundet. 

7. Verksamhetsplanen 
Innehållet i verksamhetsplanen fastställdes. Layouten skal dock ändras något av Anders P så 
att arbetet med Visionen får en egen punkt högre upp på listan.  

8. 40-årsjubileum 
Beslut togs att formellt bjuda in Morikawa Kazuhito-sensei och Morikawa Hirohito-sensei 
samt som officiella WSKO-instruktörer Arai-sensei och Aosaka-sensei.  
Beslut togs att förbundet, i enlighet med önskemål från Göteborg Shibu, står för eventuell 
förslut under förutsättning att Göteborg Shibu inlämnat en budget som godkänts av 
styrelsen. 
Beslut togs att i samband med 40-årsfirandet i Göteborg hålla embu taikai som är öppen för 
utländska deltagare och att SM avgörs bland svenska deltagare i samma taikai. 



9. Befattningsbeskrivningar 
Mötet fastställde de reviderade Befattningsbeskrivningarna för Shorinji Kempoförbundets 
styrelse. Beslutade att dessa ska publiceras på förbundets hemsida. 

10. Nya avgifter till WSKO 
Mötet fastställde avgifter för graderingar etc. enligt bilaga 1. De nya avgifterna gäller för 
graderingar etc. som utförs efter den 1 april 2010 och framåt. 

11. Ersättning för fotografering vid SM 2009 
Beslut togs att betala ut 1400 kr till Göteborg Shibu som ersättning för fotografering i 
samband med SM och att vi som motkrav ber Göteborg Shibu att samla alla bilder på en DVD 
som kan arkiveras och att bilderna kan vara tillgängliga för alla föreningar. 

12. Riktlinjer kring gasshuku (träningsläger) och taikai i kalendern 
Beslut togs att evenemang (gasshuku och taikai) enbart förs in i kalendern på förbundets 
hemsida efter att arrangören fyllt i blanketterna Notification of Plans to Hold a Gasshuku 
och/eller Notification of Plans to Hold a Taikai och mejlat in dessa till förbundsstyrelsen samt 
WSKO hombu. Ytterligare ett krav är att man skriver en rapport från evenemanget efter dess 
genomförande som kan publiceras på förbundets hemsida. För att underlätta har 
elektroniska blanketter tagits fram och dessa ska läggas upp på hemsidan under lämplig 
rubrik. 

13. Deltagande vid SB&K:s ”Kamsportsgalan 2010” 
Beslut togs att reservera 3 platser (sammanlagt värde 1875:-) till kamsportsgalan 2010 att 
delas ut till förbundets medlemmar enligt ”först till kvarn principen”. Anders Pettersson 
ombesörjer utskick och tilldelning.  

14. Mötet avslutades 
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