
 Styrelsemöte Shorinji Kempoförbundet 
Datum: 2 maj 2010 
Plats: Telefonmöte 20.00-21.30 
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Thorvald, Anders Magnusson, Johan Frendin, Stefan Jönsson 
Levin 
Ej närvarande: Lotta Wersäll och Peter Hansen   
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkändes 
Dagordningen godkändes med tillägg av några frågor 

3. Justerare 
Till justerare utsågs Anders Pettersson och Stefan Jönsson Levin 

4. Föregående mötesprotokoll (2010-01-31) 
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

5. Genomgång av Handlinsplanen 
Anders Pettersson tar kontakt med Pontus Haglund i syfte att få kontroll på sharepointsajten 
där ”att göra listan” ligger. Inget arbete kommer att göras innan det är ordnat. 

6. Reseersättning 
Beslutade att ersättning för vårens och höstens (2010) ”Master training camp” skall 
utbetalas till alla deltagare utanför Stor-Stockholm. Detta trots att det inte ligger med i årets 
budget. Anders P får i uppdrag att undersöka om ett sådant bidrag är möjligt att behålla 
framöver då styrelsen anser det är en viktig framgångsfaktor för att utveckla svensk Shorinji 
Kempo. Frågan tas upp för diskussion på styrelsens arbetsdag under hösten. 

7. Gakka-frågor för gradering 
Styrelsen beslutade att anta det förslag på förändringar av gakkafrågorna som arbetats fram 
av Alexander Tilly, Robert Liljeblad och Martin Allerby. Styrelsen genom Anders Pettersson 
kommer att informera Hombu om Shorinji Kempo Sveriges vidareutveckling av frågorna. De 3 
extrafrågorna, som inte finns bland orginalfrågorna, blir hemarbetesuppgifter till 3 dan. 
Dokumentet läggs därefter ut på hemsidan och blir styrande för Sveriges Shorinji Kempo 
klubbar. 
 



8. Tidplan för resterande års styrelsemöten 
Beslutade att möten ska hållas följande datum under 2010-2011: 

Söndag 22/8 20:00, Söndag 7/11 20:00, Söndag 6/2 20:00 

Styrelsen beslutade att genomföra en arbetsdag den 23 oktober 2010 kl. 10- 16. Lokal 
bestäms senare. 

9. Arbetet med vision 2020 
Beslutade att Johan F ska vara medlem i arbetsgruppen som styrelsens representant. 

10. Sommarläger på gotland 
Beslutade att sponsra sommarlägret i Visby med resekostnaden för en instruktör. 

11. Mötet avslutades 
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