Styrelsemöte
Shorinji Kempoförbundet
Datum: 30 nov 2009
Plats: Telefonmöte 20.00-21.00
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Pontus Haglund, Lovisa Johnsson
Ej närvarande: Robert Liljeblad, Stefan Jönsson Levin

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till justerare utsågs Anders Pettersson
4. Föregående mötesprotokoll (2009-09-06)
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna med följande kommentarer.
Svensk version av Shorinji Kempo Tokuhon (§13 2009-03-15)
Layout är inte färdig. Anders P har konsulterat med Thomas Edlind. Mycket är gjort men lite
kvarstår.
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. Vi har
inte fått besked än, Anders P tog upp frågan vid sin vistelse vid Hombu. Ingen respons har
erhållits. Arbetet fortsätter.
Förslag kring graderingsämnen (§8 2009-09-06)
Nytt förslag baserat på 2005 års graderingsämnen ska gå ut till shibu-cho. Ärendet coachas
av Anders M.
Förfrågan till SBI (§8 2009-09-06)
Peter ska prata med större budo/kampsportsleverantör för att undersöka om de kan
tillhandahålla artklar med SK-logga.
5. Uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen uppdaterades.
Jubileumsboken: Inga inlägg har inkommit. Möjligen kan något göras till 40års-jubileet.
Peter ålades att ta fram en plan för filmning av Shorinji Kempo till hemsidan.
Anders M ska påminna Robert om att skicka ut meddelande om Vision 2020 till shibu-cho.

6. Rapporter
Kassören: Överföring av gamla konton måste göras. Original från kansliet ska tas fram av
Anders P.
7. Övriga frågor
• Förbundet ska utse en landsrepresentant (nästa möte är i Japan 2013) beslut ska tas
under februari. Anders M går ut med ett mejl till föreningarna (shibu-cho) med en
förfrågan om kandidater.
• Verksamhetsberättelse: arbete har påbörjats Peter e-postar berörda i styrelsen och be
om inlägg till skrivelsen.
• Fler Redaktörer till hemsidan behövs. Styrelsen börjar med att höra sig för i sina egna
föreningar. På så vis har styrelsemedlemmar har en naturlig kontakt med redaktörerna.
8. Nästa möte
Enligt mötesplaneringen infaller nästa möte den 31 januari 2010
9. Mötet avslutas

Mötesordförande

Justerare

Anders Magnusson

Anders Pettersson

Vid protokollet

Peter Hansen

