Styrelsemöte
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum: 19 september 2010
Plats: Telefonmöte 20.00-21.00
Närvarande: Anders Pettersson, Peter Hansen, Anders Magnusson, Peter Thorvald, Stefan Jönsson
Levin, Johan Frendin
Ej närvarande: Lotta Wersäll

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till justerare utsågs Anders Pettersson
4. Föregående mötesprotokoll (2009-05-02)
Protokollet gicks igenom. Beslutade att flytta förbundets arbetsdag till 31 oktober.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
5. Förbundets hemsida
Idag har bara Pontus H behörighet att hantera behörigheter och lägga upp nya användare.
Uppdateringar/redigeringar tar tid då Sharepoint upplevs lite krångligt . Det föreslogs titta på
möjligheten att lägga över hemsidan till Wordpress. Uppdrogs åt Anders P och Peter T att se
över om man lätt kan föra över innehållet till Wordpress. . Uppdrogs åt Anders P att kontakta
Pontus och be honom dela ut högre behörighet. Uppdrogs också åt Anders P att ta fram
förslag på riktlinjer för redaktörer på föreningsnivå.
6. 40-årsjubileet
Uppskattat ekonomiskt resultat från lägret ligger på ca -10000 men en del utgifter är
preliminärt uppskattade. Beslutade att kostnader för SM (resekostnader för svenska
domare) ska ligga utanför jubileet och betalas av förbundet.
Beslutade att Anders P ersätts för sina utgifter i anslutning till lägret. Beslutade att Peter H
ska undersöka hur förbundet kan tacka Martin och Arnaud (kostnad ca 1000 per person).
Uppdrogs åt Peter H fick att höra med Martin om de har någon dokumentation att utgå från
som kan bli en lathund för kommande arrangemang.
7. Vision 2020
Inget har hänt. Beslutade att Johan måste driva frågan från förbundets sida.

8. Arbetsmöte styrelsen
Ny dag för arbetsmötet beslutades till 31 oktober.
Agendan för arbetsmötet fastställdes till
• Vision Shorinji Kempo 2020
• Utvärdering av 40-årsjubileet
• Rapportering om Value-Level-Up-mötet i Japan
9. Övriga frågor
• Förtydligande efter utskick från SB&K angående läkare på tävlingar. Läkare behöver INTE
närvara vid Embu-tävlingar.
• Profilmaterial. Det finns inget hinder att låta ett företag tillverka produkter med Shorinji
Kempos logotyp, däremot måste det betalas royalty på 5 eller 10 % (innan moms).
Beslutade att Peter H tar fram förslag på en träningsoverall och en väska.
10. Nästa möte
Enligt mötesplaneringen infaller nästa möte den 11 November 2010
11. Mötet avslutades
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