
 Styrelsemöte Svenska Shorinji Kempoförbundet 
Datum och tid: 14 december 2014 kl. 21.00-22.20. 
Plats: Telefonmöte 
Närvarande: Peter Hansen, Anders Pettersson, Arnaud Tiquet, Peter Thorvald, Anders Magnusson, 
Leif Kekonius, Johan Mjöberg. 
Ej närvarande: 
 

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. Ekonomigenomgång 
Det ekonomiska läget gicks igenom. I förhållande till budget ligger kostnaderna för 
tryckningen av Tokuhon i år medan intäkterna för dessa bara delvis infaller i år.  

6. Kalendarium för året 
Vi gick igenom kalendariet. Informerades om att det finns ett Google-doc som kan användas 
av förbundsstyrelsen samt shibu-cho för att skriva in händelser i kalendariet. 

7. Rapport från SM-läger 
Det ekonomiska resultatet pekar på att budgeten för SM-lägret kunde hållas. Återkoppling 
från deltagare är att det bör finnas tydligare regler för tandoku embu och gärna nationella 
riktlinjer för bedömningen. Anders P informerade om att tandoku embu bedöms på samma 
sätt som kumi embu, men vi får försöka förmedla detta tydligare. 

  



8. Lanslagets arbetssätt 
Inför styrelsens kommande arbete med att ta fram budgetförslag och verksamhetsförslag för 
2015 behövs ett mer detaljerat underlag rörande Landslagets planerade verksamhet för 
2015. Beslutade att Aranaud ska inkomma med ett förslag till verksamhetsplan för landslaget 
och tillhörande budget för godkännande av styrelsen.  

9. Verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen för 2014 ska skrivas och vara inlämnad till SB&K senast den 23 
januari. Beslutade att Peter Hansen tillsammans med Anders Pettersson skriver 
verksamhetsberättelsen. Den ska vara klar senast den 10 januari för att kunna gås igenom av 
övriga styrelsen för korrektur. 

10. Deltagande vid SB&K:s UF-konferens 
SB&K kommer att hålla en endagskonferens, den 31 januari i Stockholm, för samtliga 
underförbund, SB&K:s förbundsstyrelse och kanslipersonal. 
Beslutade att Anders Pettersson och Peter Thorvald deltar på SB&K:s UF-konferens. 

11. Förändringar av klasser vid SM 
Beslutade att för kumi embu ansöka om förändring av klasser på kyu-nivå så att nuvarande 
kyu-klassen delas upp i enlighet med det nya graderingssystemet, det vill säga en klass för 
minarai - 4 kyu (vit- & grönbälten) och en klass för 3-1 kyu (brunbälten). Vidare ska vi ansöka 
om SM-status för tävlingskategorin tandoku embu (ensam embu) med samma klasser som 
för kumi embu. 

12. Uppmaning till att genomföra DM 
SM ligger sedan en tid normalt sett i oktober/november och för att uppmuntra fler att delta 
och ge fler möjligheter för enskilda kenshi att tävla med embu så beslutade förbundet att vi 
ska uppmana föreningarna att arrangera ett distriktsmästerskap (DM) i varje distrikt varje år, 
förslagsvis i april månad. Det praktiska ansvaret ligger hos föreningarna i respektive distrikt, 
men förbundet ska stötta så mycket som möjligt. 

13. Domarlicens 
I dagsläget är den officiella licensen för domare densamma som gäller för examinatorer. När 
det gäller våra tävlingar är det ibland svårt att få tillräckligt många domare att ställa upp av 
de som är officiella domare/examinatorer utsedda av hombu. Beslutade att införa en svensk 
domarlicens ”3 kyu-domare” som kenshi med shodan eller högre kan erhålla efter 
genomgången utbildning. Beslutade att Anders Pettersson får i uppdrag att ta fram 
utbildningsmaterial samt hålla i en domarutbildning. 

14. Domarkommitté 
Diskuterade inrättandet av en domarkommitté som kan ansvara för att tävlingsregler finns 
tillgängliga för våra medlemmar, hålla i domarutbildning, etc. Beslutade att utse Anders 
Pettersson till ordförande i en nyinrättad domarkommitté vars främsta uppdrag ska vara att 
utbilda domare samt informera våra medlemmar om tävlingsregler etc. 
Första konkreta arbetsuppgiften i uppdraget är att undersöka intresse hos övriga licensierade 
domare om att delta i arbetet samt ta fram riktlinjer för domarkommittén. 

  



15. Ny rutin för avgiftsnivåer för graderingar etc. till hombu 
Då vi sedan 1 april inte längre betalar från förbundet i SEK till hombu utan i JPY beslutades 
att införa en rutin där förbundsstyrelsen i början av varje kalenderår reviderar (och gör 
eventuella justeringar för valutasvängningar) alla avgifter och fastställer dem i SEK för våra 
föreningar. Avgifterna i sig är fastställda av hombu i JPY så förbundet får då ta riskerna med 
valutasvängningar. Avgifterna gäller sedan 1 april till 31 mars för att sammanfalla med 
hombus verksamhetsår. 

16. Böcker till försäljning 
Förbundet förvaltar 24 böcker ”Goho 1” som blev över från Unity koshukai. Beslutade att 
dessa ska säljas genom förbundet till ett pris av 200 sek per st. 

17. Nästa möte 
Nästa möte är kl. 21.00 den 25 januari 2015, därefter 1 mars 2015. 
Årsstämman infaller 28 mars 2015 

18. Mötet avslutades 22.20 
 

Vid protokollet   Justerare 

 

Peter Hansen    Anders Pettersson 


