
 Styrelsemöte Svenska Shorinji Kempoförbundet 
Datum: 13 februari 2011 
Plats: Telefonmöte 20.00-21.00 
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Peter Thorvald,  
Stefan Jönsson Levin, Johan Frendin 
Ej närvarande: Lotta Wersäll 
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkändes 

3. Till justerare utsågs Anders Pettersson 

4. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter en diskussion om profilmaterial. 

5. Förbundsmötet 
Mötet beslutade att Anders P uppmanar valberedningen att tillfråga kandidater till styrelsen. 
Peter H uppdrogs sammanställa en verksamhetsberättelse samt ett verksamhetsförslag för 
2011. Peter T uppdrogs skriva den ekonomiska redogörelsen. 

6. Visionsarbetet 
Ett förslag är under bearbetning. Bordläggs till arbetsmötet den 27 mars 2011. 

7. Arbetsmöte styrelsen 
Ny dag för arbetsmötet beslutades till 27 mars 2011. 

8. Ställningstagande till ny kamokuhyo 
Beslutade att genomföra en inventering över vilka som tänkt gradera till 4:e Dan eller högre 
det närmaste året för att väga in detta i ett ställningstagande när Sverige ska övergå till de 
nya riktlinjerna. Anders P utsågs för genomförandet. 

9. EM i Monaco 
Förbundet ska se över sponsring av tävlande som placerat sig väl vid SM de senaste två åren. 
Visionsgruppen uppdrogs att komma med ett förslag för hur Shorinji Kempoförbundet kan 
agera i frågan kring ett svenskt landslag i Shorinji Kempo. 
 



10. SM 2011 och andra läger 
Beslutade att Peter H ska tillfråga föreningarna vilka som kan arrangera SM 2011. 
Beslutade att Peter H sammanställer planerade läger och informera föreningarna om dessa 
aktiviteter. 

11. Övriga frågor 
• Anders P uppdrogs svara WSKO å föreningarnas räkning att vi vill ha framtida 

kommunikation elektroniskt. 
• Beslutade anta offert på ny hemsida i Wordpress och nytt webbhotell. Beloppet var på 

15000:- 
• Anders P Ska inskaffa present från förbundet till instruktörer vid läger i London. 

12. Nästa möte 
Infaller den 27 mars 2011 

13. Mötet avslutades 
 

 

Mötesordförande   Justerare 

 

Anders Magnusson   Anders Pettersson 

 

 

Vid protokollet 

 

Peter Hansen 


