Styrelsemö te
Svenska Shorinji Kempofö rbundet
Datum och tid: 19 oktober 2014 kl. 21.00-21.50.
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Thorvald, Anders Magnusson, Arnaud Tiquet, Leif Kekonius,
Peter Hansen (från § 5)
Ej närvarande: Johan Mjöberg

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen fastlades
3. Justerare
Beslutade att Anders Pettersson skriver mötesprotokollet i Peters frånvaro samt att Anders
Magnuson justerar.
4. Genomgång av protokoll från förra mötet
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. Beslutade att sekreteraren ska ansvara
för att protokollen skyndsamt kommer upp på förbundets hemsida.
5. Ekonomirapport
Peter Thorvald gick rapporterade om ekonomin.
6. Kalendarium
Diskuterade behovet av att fastställa ett kalendarium. Beslutade att styrelsen sammanställer
det vi idag har klart för oss och sedan mejlar ut till alla föreningar för att få in uppgifter om
de har några planer för läger etc. under 2015. Beslutade att vi tar in kalendariegenomgång
som en stående punkt på kommande styrelsemöten. Beslutade att Arnaud tar fram ett
onlinedokument som vi kan använda för att jobba med uppdateringar av kalendariet.
7. Beslut om plats för dangraderingen den 26 oktober
Plats för dangraderingen den 26 oktober bordlades på föregående möte. Beslutade att den
hålls i Karlstad.

8. Unity Koshukai 2015
Karlstad shibu har tidigare anmält sitt intresse att stå som arrangör 2015 och Göteborg shibu
har anmält sitt intresse för 2016.
Beslutade att Karlstad shibu får i uppdrag att arrangera ett Unity Koshukai i Karlstad Kristi
himmelsfärdshelgen 2015, fredag-söndag 15-17 maj.
Ansökan skrivs av ordförande och skickas in till hombu snarast.
9. Kondoleans
Anders P rapporterade att Yoshida Hideki sensei, som var ordförande för “Executive
Committee” för World Taikai 2013 och ordförande för Osakas Shorinji Kempoförbund,
tragiskt nog gått bort den 17 oktober. Förbundet har skickat en kondoleans med blommor till
begravningen och kommer att skicka ett kondoleansbrev till Yoshida-senseis familj.
10. Tokuhon
Peter T rapporterade att böckerna är tryckta och det pågår arbete med bindningen. Vi räknar
med att de ska vara klara och föreningarna ska kunna få de första exemplaren i samband
med SM i Göteborg.
11. SM
Arnaud rapporterade om status för SM, och lägret som hålls i samband med SM, och
påminde om att anmälan behöver komma in från föreningarna snarast.
12. Nästa möte
Nästa möte är 30 november 2014 kl. 21.00
13. Mötet avslutades 21.50
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