
 Styrelsemöte Svenska Shorinji Kempoförbundet 
Datum och tid: 20 januari 2013 kl. 21.00-21.45 
Plats: Telefonmöte 
Närvarande: Peter Hansen, Anders Magnusson, Anders Pettersson, Leif Kekonius  
Ej närvarande: Lotta Wersäll, Peter Thorvald 
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen fastlades 

3. Justerare 
Beslutade att Anders Pettersson justerar mötesprotokollet. 

4. Genomgång av protokoll från förra mötet 
Protokollet lades till handlingarna. 

5. Ekonomiredovisning 
Informerades att ekonomihanteringen sedan november sköts av SB&K:s kansli istället för RF-
ekonomi. Rutinerna kring detta är inte helt igång ännu och en rapport fanns inte tillgänglig i 
samband med mötet men skickas ut till styrelsen via e-post så snart den finns tillgänglig. 

6. Utbildningsansvarig i förbundet 
Magnus på SB&K kansliet har efterfrågat efter en kontakt för utbildningsfrågor. Beslut, ingen 
enskild person utsågs. Styrelsens e-postadress används som kontakt och gemensamt ansvar 
tas för att besvara frågor kring detta. 

7. Verksamhetsberättelse 2012 
Kort genomgång av utkastet fördrogs av Anders P. Kommer att skickas runt via e-post för 
kommentarer, justeringar och kompletteringar snarast. 

8. Inför årsstämman den 23 mars 
Lokal för årsmötet är Word Trade Center (bokat av SB&K:s kansli). Följande 
ansvarsuppdelning beslutades: Peter T förbereder budget, Peter H förbereder 
verksamhetsplan, Anders P skickar ut kallelse, dagordning och fullmakter. Anders M 
kontaktar valberedningen. 
 



9. Value Level-Up  
Value Level-Up-utbildning måste hållas för alla shibu-cho, förbundsstyrelsen och övriga 
intresserade innan 31 mars. Beslut, utbildningen ska hållas i anslutning till årsmötet. Anders 
P skickar ut en inbjudan till detta. 

10. SM 2013 
Beslut, Peter H skriver en förfrågan till alla föreningar om det finns någon som är intresserad 
av att stå som arrangör. 

11. Nytt graderingssystem 
a) Beslut Anders P skriver ett förtydligande (från kyukenshi-perspektiv) kring vad som ska 

gälla för graderingar från 1a april, för att publicera det på förbundets hemsida.  

b) Tryckning av nya kamokuhyo och tokuhon på svenska är närstående. Alla 
styrelsemedlemmar uppmanas att undersöka kontakter bland tryckerier. Anders P har 
gått ut med en förfrågan om preliminärt behov av antal exemplar per trycksak och 
förening. 

12. Övriga frågor 
a) Robert Liljeblad är Daigi-in (Sverigerepresentant i WSKO) och är den som kommer att 

representera förbundet på WSKO General Meeting den 24 augusti i samband med World 
Taikai i Osaka. Anders P ser, tillsammans med Robert, till att gå ut med en e-
postförfrågan om någon har något de vill ta upp vid det mötet. Sista datum för att 
inkomma med frågor till WSKO är 23 mars. 

b) Leif tycker att vi ska publicera på hemsidan vilka som är med i Landslaget och skickar en 
fråga om det till Alex. 

13. Nästa möte 
Telefonmöte 10 mars 2013 kl. 21.00 

14. Mötet avslutades 
 

Vid protokollet   Justerare 

 

Peter Hansen    Anders Pettersson 


