Styrelsemöte
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum och tid: 27 oktober 2013 kl21.00-22.15.
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Peter Hansen, Anders Pettersson, Peter Thorvald, Leif Kekonius, Johan Mjöberg, Arnaud
Tiquet
Ej närvarande: Anders Magnusson

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen fastlades
3. Justerare
Beslutade att Anders Pettersson justerar mötesprotokollet.
4. Genomgång av protokoll från förra mötet
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomirappor
Peter T redogjorde för ekonomin fram till augusti.
6. Subvention av flygbiljett till koshukai
Beslut fattades per capsulam att förbundet betalar flygbiljett till Japan för Johan Frendin för
ett deltagande vid International Koshukai på hombu i Japan.
7. Tryckning av kamokuhyo
Efter att ha tagit in tre olika offerter på tryckning av kamoku togs beslut att anlita Kuvär-Ett
AB för att trycka upp den svenskspråkiga versionen av kamokuhyo (3 delar).
Beslut försäljningspriset till medlemmar ska vara 50 kr styck, men förbundets föreningar får
köpa dem subventionerade för 40 kr styck.
Beslut som tack för arbetet med översättning skänker förbundet 20 kyu, 10 yudansha och 10
shonen kamoku till Karlstad Shorinji Kempo Shibu. Vidare erhåller föreningen Skövde Shorinji
Kempo Shibu ett exemplar av varje som tack för bistånd med tryckning. (Peter T och Anders
P deltog ej i beslutet)
8. Rapport om graderingar vid Koshukai på hombu i Japan
Följande personer genomförde lyckade examinationer och innehar nu följande grader:
Godan (5 dan); Johan Frendin (Visby), Stefan Jönsson Levin (Visby), Leif Kekonius (Bromma),

Boban Mladenovic (Haninge), Anders Magnusson (Stockholm Södra), Alexander Tilly
(Stockholm Södra)
Seikenshi yondan (4 dan); Tobias Alm (Bromma)
9. Feedback till WSKO
Innehåll och WSKO:s genomförande av Taikai och Koshukai diskuterades. Beslut Förbundet
avser inte att sammanställa och skicka en gemensam feedback kring Taikai till WSKO.
10. Landslagssatsning till EM 2015
Lärdomar från årets landslagssatsning diskuterades. Årets verksamhet ska utvärderas av
årsmötet. Förbundet avser ställa lite mer krav på hur verksamheten bedrivs och hur
pengarna fördelas mellan aktiviteter genom att ge tydligare riktlinjer och mål för
verksamheten till årsmötet med sikte på EM 2015 i Portugal.
Beslut Arnaud och Anders ska tillsammans med landslagscoachen initiera beredningen av ett
förslag för riktlinjer och målsättning för landslagssatsningen till nästa möte.
11. Unity Koshukai 2014
Möjligheten att påverka utformningen av Unity Koshukai diskuterades. Beslut Vid detta, det
första genomförandet, ska vi lära oss vad Hombu har för avsikt med en Unity Koshukai och
överlåter till Hombu att göra planeringen.
12. Arrangör av Unity Koshukai 2014
Per capsulam beslut fattades den 25 juni att Shorinji Kempo Stockholm Södra Shibu ges
möjlighet att i samråd med förbundet arrangera ett Unity Koshukai under Kristi
himmelsfärdshelgen 2014 (30-maj-1 juni).
I överenskommelsen avses en hel del kontakter med WSKO och Hombu sköts av förbundet.
Därmed behöver förbundsstyrelsen ha insyn i planeringen. Budgeten för arrangemanget ska
därför godkännas av förbundet. Till överenskommelsen hör också att Stockholm Södra tar
hela det ekonomiska ansvaret och tillgodoräkna eventuell vinst mot att de axlar hela
eventuell förlust.
13. Nästa möte
Nästa möte 1 december 2013 kl. 21.00.
14. Mötet avslutades 22.15
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