Styrelsemöte
Shorinji Kempoförbundet
Datum: 31 jan 2010
Plats: Telefonmöte 20.00-21.00
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Robert Liljeblad, Lovisa Johnsson,
Stefan Jönsson Levin
Ej närvarande: Pontus Haglund

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till justerare utsågs Robert Liljeblad
4. Föregående mötesprotokoll (2009-11-30)
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna med följande kommentarer.
Svensk version av Shorinji Kempo Tokuhon (§13 2009-03-15)
Layout är inte färdig. Anders P har konsulterat med Thomas Edlind.
Ordlista för SK-terminologi (§14 2009-03-15)
Beslut har fattats (§5 2009-05-06) att ordlistan ska tryckas när vi får OK från Hombu. Vi har
inte fått besked än, Anders P tog upp frågan vid sin vistelse vid Hombu. Ingen respons har
erhållits. Arbetet fortsätter.
Förslag kring graderingsämnen (§8 2009-09-06)
Nytt förslag baserat på 2005 års graderingsämnen har cirkulerats bland shibu-cho. Ärendet
coachas av Anders M. Anders P ska komplettera med en anpassning av rubriker för att
underlätta återkoppling till Tokuhon.
5. Vision 2020
En grupp utses för att ta fram ett förslag. Alex och Robert utses att jobba med detta.
6. Hemsidan
Två redaktörer för hemsidan har identifierats. Dessa är Alex och Anders P. Beslutade att söka
fler skribenter till hemsidan. Anders fick i uppdrag att skriva ett e-postbrev till samtliga
föreningar och uppmuntra skrifter till hemsidan. Anders M tar upp med Pontus kring
rättigheter till redaktörer/skribenter. Peter har initierat arbete med att skapa filmmaterial till
hemsidan.

7. Inför årsmötet
Årsmötet för Shorinji Kempoförbundet kommer att hållas den 20 mars. Förslag på
mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner behövs till mötet. Anders M
fick i uppdrag att kontakta valberedningen om detta.
Kallelse och dagordning etc. finns tillgängliga på förbundets hemsida.
8. Förslag på verksamhetsplan 2010
Peter fick i uppdrag att skriva ett förslag på verksamhetsplan och cirkulera detta inom
styrelsen. Möjliga punkter är:
• ”Föreningsstöd”, där vi ekonomiskt stöttar nya föreningar med att bl.a. se till att de får
möjlighet till kyu-gradering (minst) två gånger per år. Även kanske någon typ av stöd
till instruktörer för att uppmuntra/stötta verksamheten i föreningarna.
• Att vi ska jobba med att ta fram en vision 2020.
• 40-årsjubileet.
• Fortsätta att utveckla hemsidan.
9. Landsrepresentant (daigi-in) till WSKO
Beslutade utse Robert Liljeblad till Daigi-in, landsrepresentant. Anders P fick i uppdrag att
skicka runt blanketten med beslutet om detta för signering av styrelseledamöter för
vidarebefordran till WSKO.
10. WSKO:s Value-Level-Up-seminarie
Beslutade att utse Anders P och Robert L att representera förbundet, de reser till Japan i juli.
11. 40-årsjubileum
Diskuterade status för 40-årsjubileumet. Hall är bokad för 3-5 september, Anders diskuterar
med Martin kring hur Göteborgsklubben vill genomföra arrangemanget.
12. Övriga frågor
Beslutade att förbundet ordnar en begravningskrans för Lisa Arpi. Lovisa uppdrogs detta.
13. Nästa möte
Enligt mötesplaneringen hålls nästa möte den 21 februari 2010 (avstämning inför årsmötet).
14. Mötet avslutades
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