Styrelsemöte
Shorinji Kemposektionen
Datum: 15 mars 2009
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Pontus Haglund, Stefan Jönsson Levin.
Ej närvarande: Mikael Wiren, Robert Liljeblad, Thomas Edlind.

1. Dagordningen godkändes
2. Till justerare utsågs Stefan Jönsson Levin
3. Föregående mötesprotokoll Protokollet gick igenom och lades till handlingarna.
4. Rapporter
• Betalningar för graderingar etc. Anders rapportera att den fungerar bra.
• Jubileumsbok inför SB&K:s 50‐årsjubileum
Vi har fått förfrågan att skriva om Shorinji Kempo i Sverige inför SB&K:s jubileumsbok.
Beslutade att Anders och Stefan ska samordna insamlandet av material. Detta kan också
användas inför vårt eget 40‐års jubileum nästa år. Vårt bidrag ska vara klara till maj.
•

Status hemsida
Anders rapporterade om den pågående kommunikationen med Hombu för att få tillstånd att
använda Shorinji Kempos logotyp på hemsidan.
Pontus rapporterade om övrigt arbete kring hemsidan. Ytterligare saker som ska göras är
bl.a. RSS från nyheter och kalender. Behörigheter för föreningar och fler användare, etc.
Beslutade att förslag på en informationspolicy (nyheter och kalender) skrivs av Peter till
nästa möte.

5. Tävlingsregler för Shorinji Kempo
Beslutade att godkänna det förslag, efter några mindre justeringar, som Stefan Jönsson Levin
tagit fram till SB&K:s flygblad med beskrivning av Shorinji Kempos tävlingsregler.
6. Befattningsbeskrivningar
Beslutade att anta befattningsbeskrivning daterad 2009‐01‐15.
7. Ekonomi förslag till budget
Pontus presenterade ett budgetförslag som godkändes och ska presenteras vid årsmötet.

8. Förslag till verksamhetsplan
Diskuterade verksamhetsplan och fastställde ett förslag att presenteras till årsmötet.
9.

SM i Shorinji Kempo 2009
Beslutade att gå ut med förfrågan om vilken förening som vill stå som Arrangör av SM i
november. Peter går ut med förfrågan via E‐post.

10. VM på Bali, Indonesien
Beslutade att Peter kontrollerar om anmälningen till VM ska ske på Förenings eller
sektionsnivå. Vidare förbereder Peter en nationell anmälan om en sådan krävs.
11. Inför årsmötet
Upplägget inför årsmötet diskuterades.
12. Flaggor med SK symbol + logotyp
Punkten bordlades till nästa möte
13. Svensk version av Shorinji Kempo Tokuhon
Punkten bordlades till nästa möte
14. Ordlista för SK‐terminologi
Punkten bordlades till nästa möte
15. Nästa möte
Tidpunkt för nästa möte föreslås av Anders via e‐post
16. Inga övriga frågor
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