Styrelsemöte
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum och tid: 26 januari 2014 kl21.00-21.55.
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Peter Hansen, Anders Pettersson, Leif Kekonius, Arnaud Tiquet, Anders Magnusson
Ej närvarande: Peter Thorvald, Johan Mjöberg

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen fastlades
3. Justerare
Beslut, Anders Pettersson justerar mötesprotokollet.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomirapport
Peter T hade skickat in en skriftlig rapport över ekonomin som gicks igenom.
6. Försäljning av Svensk Kamokuhyo och Tokuhon till Finska förbundet
Beslutade att det Finska förbundet får köpa svenska kamokuhyo till samma pris som svenska
medlemar.
7. Ny shibu-cho i skövde
Beslutade att godkänna ansökan till WSKO hombu om att Peter Thorvald utses till shibu-cho
för Skövde Shibu.
8. SM 2014
Beslutade att SM 2014 preliminärt genomförs i november och Göteborgs Shibu har anmält
intresse att arrangera detta.
9. Inför Årsstämman
Beslutade att ett utkast till verksamhetsplan skrivs av Peter H,
kallelse till stämman ombesörjs av Anders P genom SB&K kansliet,
Anders M meddelar Alex att valberedningens arbete kan påbörjas, Arnaud och Anders P ska
tillsammans med landslagscoachen initiera beredningen av ett förslag för riktlinjer och
målsättning för landslagssatsningen till årsstämman, ett budgetförslag tas fram av Peter
Torvald.

10. Arrangör av Unity Koshukai 2014
Protokollföra tidigare per capsulam-beslut.
Beslutade att Bromma istället blir arrangör för Unity Koshukai 2014.
En budget presenterades av Leif och togs upp till diskussion. Beslutade att Bromma shibu får
ett arvode på 5000:- för arrangerandet. Eventuell förlust/vinst regleras av förbundet.
Beslutade att Leif ska gå ut med en förfrågan till föreningarna om preliminärt deltagande.
11. Ny översättning av seiku, seigan & shinjo
Protokollföra tidigare per capsulam-beslut.
Beslutade att anta en ny översättning av seiku, seigan & shinjo som nu publicerats på
förbundets hemsida.
12. Övriga frågor
Johan Mjöberg har rapporterat sitt deltagande i en utbildning om MAQ-modellen den 23 nov
2013, anordnad av SB&K.
13. Nästa möte
Nästa möte 2 mars 2014 kl 21.00
14. Mötet avslutades 21.55
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