
 Styrelsemöte Svenska Shorinji Kempoförbundet 
Datum och tid: 25 november 2012, kl. 21.00-22.00 
Plats: Telefonmöte 
Närvarande: Peter Hansen, Anders Magnusson, Anders Pettersson, Leif Kekonius, Peter Thorvald 
Ej närvarande: Lotta Wersäll 
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen fastlades 

3. Justerare 
Beslutade att Anders Pettersson justerar mötesprotokollet. 

4. Genomgång av protokoll från förra mötet 
Protokollet lades till handlingarna. 

5. Kostnader representation vid franska förbundets jubileum 
Beslutade att förbundet står för resekostnader och uppehälle för Alex Tilly och Anders 
Pettersson som representerade förbundet på det franska Shorinji Kempoförbundets 40-
årsjubiléum i Paris (sammanlagt ca 15000). Anders Petterson deltog inte i detta beslut. 

6. Avgift för examinatorlicens 
Beslutade att förbundet skall betala avgiften för examinationsrätt för de som ansökt om att 
bli examinator denna omgång. I fortsättningen står förbundet för kostnaden för en 
examinator per förening. Vidare bör en förbundet ta fram och presentera beskrivning av 
motprestationen för examinatorer. 

7. Graderingsavgifter 
Beslutade att ändra graderingsavgifter för 6-4 kyu (fr.o.m 1 april 2013) till 150:- då dessa 
grader införs även för vuxna. Avgiften för förening till förbund blir 100:-. 

8. Årsstämma 
Beslutade att årsstämman ska hållas den 23 mars i anslutning till SB&K:s förbundsstämma. 

9. Nationell dan-gradering 
Beslutade att nästa nationella dan-gradering ska hållas den 24 mars i Stockholm. Anders P 
går ut med en förfrågan om vem som kan ställa upp som arrangör. 



10. UNITY Koshukai 
Beslutade att förbundet ska anta målsättningen att arrangera ett UNITY Koshukai i Sverige 
varje år i samband med Kristi himmelsfärdshelgen. Det praktiska arbetet med arrangemanget 
läggs på en förening som får en fast ersättning av förbundet för detta. Övrig ekonomisk risk 
tas av förbundet efter att man godkänt budget från arrangörsföreningen. 

11. Landslagssatsningen 
Alex Tilly har redovisat det pågående arbetet med Landslagssatsningen. 

12. Franska Shorinji Kempoförbundets 40-årsjubileum 
Anders Pettersson rapporterade om det franska Shorinji Kempoförbundets 40-årsjubileum i 
Paris. Aosaka-sensei var mycket nöjd med att Anders och Alex närvarade som representanter 
för Svenska Shorinji Kempoförbundet. 

13. Verksamhetsberättelse 
Peter H påminner om det kommande arbetet med Verksamhetsberättelse till SB&K som ska 
vara färdigt innan nästa möte. Beslutade att Peter H och Anders P förbereder material för 
cirkulation inom förbundsstyrelsen. 

14. Ekonomi 
Peter T redogjorde för förbundets ekonomi.  

15. Nästa möte  
Telefonmöte 20 jan kl 21.00 

16. Mötet avslutades 
 

Vid protokollet   Justerare 

 

Peter Hansen    Anders Pettersson 


