Styrelsemöte
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum: 6 sep 2009
Plats: Telefonmöte 18.00-19.30
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Pontus Haglund
Ej närvarande: Robert Liljeblad, Lovisa Johnsson, Stefan Jönsson Levin

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till justerare utsågs Anders Pettersson
4. Föregående mötesprotokoll (2009-05-06)
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
Svensk version av Shorinji Kempo Tokuhon (§13 2009-03-15)
Layout är inte färdig. Anders P utsågs att konsultera Thomas Edlind kring omfånget av
arbetsinsatsen och att återkomma med strategi för tryckning.
Ordlista för SK-terminologi (§14 2009-03-15)
Beslut har fattats (§5 2009-05-06) att ordlistan ska tryckas när vi får OK från Hombu.
Anders P har stött på hombu igen om besked, han kommer ta upp frågan återigen om två
veckor vid sin vistelse på Hombu.
5. Uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen uppdaterades
6. Rapporter
Kassören: En redogörelse för förbundets transaktioner föredrogs
Krishanteringskonferens: Peter deltog vid denna och gjorde en kort beskrivning av dagen. En
djupare diskussion bordlades till det kommande Arbetsmötet.
Kassörsmötet: Pontus deltog vid detta och berättade om slutsatser från arrangemanget.
WSKO General Meeting: Anders redogjorde kortfattat för innehållet i den skriftliga rapport
från mötet som skickats ut till styrelsen och samtliga föreningar.
7. SM 2009
• Det förslag på domare till SM som ingivits av Martin Allerby godkändes.
• Beslut togs att resekostnader för domare i anslutning till SM 2009 bekostas av Shorinji
Kempoförbundet.

8. Övriga frågor
• Arbete med hemsidan bordlades till sektionens arbetsmöte.
• Beslut togs att deltagare kan ansöka om resebidrag i anslutning till instruktörsträffen
som Stockholm Södra arrangerar den 5-6 dec. Detta motiveras med att arrangemanget är
ett Projekt för Shorinji Kempos utveckling i Sverige samt att det ses som ett
föreningsstöd, enl. budget.
• Ett dokument om graderingsfrågor har ingivits till Anders M för distribution i
sektionsstyrelsen. Diskussion kring innehållet bordlades till styrelsens kommande
arbetsmöte.
• Beslut togs att 40-årsjubileet ska hållas i september 2010.
• Mötet uppdrog åt Peter att kontakta återförsäljare för att undersöka om de kan
tillhandahålla artklar med Shorinji Kempos logotyp.
9. Mötet avslutas
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