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SVENSKA BUDOFORBUNDET 
THE SWEDISH BUDO ASSOCIATION 
L' UNION SUEDOISE DE BUDO 

Protokoll ftlrt vid SBFts Kendo
sektions mHte ,.2.71. p! Häger
vägen 3~ kl. 1830. 

Närvarande I Ordf A 1\/i a.r k ie 
Sekr J Appelberg 
Ke.se R Eriksson 

Ordf förklarade mötet öppnat. 
§ J.. 

§2. 
Föredragningslhts.n godkändes. 

Öppnande 

Föredragn.
listan 

§ 3. Föregående 
Föregående protokoll lades med gillande till handlingarna. protokoll 

§4. 
Meddelades att Kendo startat• i Landskrona. Beslöts, 
efter ansökning, till G.F Idrotts Judoeektion, Landskrona 
utlåna 2 st. rustningar. 

§5. 
Kass redogjorde för det ekon'lt:to1iska läget. 

§6. 
.Beslöts acceptera med Judo gemensam medalj under f ·örut
sättningarna 1) att det ej blir rent Judo-motiv, 2) att 
sektionen får medbestämmande vid utformningen. 

§7. 
h'!aterielkomm.itten redogjorde för aktuellt läge, bl.a. 
förefintligheten av instruktionsfilm. 

§a. 
Ordf rapporterade från PR-kura på Boaön 30-31 jan. 1971. 

§9 • 
.Beelöte inköpa och mellan Kendo-leda.re i Sverige fördela 
fem st. kompendier frän ovan nämnda PR-kure. 

§10. 
Bel~t• prenumerera på Svensk Idrott. 

§11. 
Meddelades att Sekreteraren i Internationella Kendo Fijrb., 
Kae ahara, plus tre man kommer p! offioiellt beeijk till 
Sverige pr el. 20-22 feb. 1971. 

§1~. 
Beelbts att i sam\iand med bes l:lk et ordna, ett inetruktione
lä.ger i Kendo e!:Sndf'.gen 21 . 2. ?l. 
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§13. 

He1ltits till detta läger bet~la ra1&n fHr en delta~are 
per klubb frA.n klubbar utom Stookholm. 

~14. 
.Bee HSte s,tt 1tyrelun tillenmmane med Robert von Sandar 
akall nrrangora ooh eek.ti.onen 't:1t1k011ta cSvriga n!Sdige. det&l
j er i samband med b011cSket ll'bom1 gemensam middag , anekaf:f
ning av tolk, tranaporter, ■ i rb,- ■ aeing eto •• 

§15. 
Beal~t,, efter utredning, tillav:ld a.re ej abonnera pA. 
preesklipp. 

~16. · 
Ordf meddelade att ev. omdisponering av budgeten kräver 
huvudatyreleen1 medgivande. 

§17. 
1) Upplästes inbjudan iill kyu-turn•Ding i England ooh 

lades till handlingarna. 
2) Upplä1te1 inkommea anhållan från Europeiska Kendo Förb. 

om förteckning tsver danbårarei att av sekr åtgärdas. 
3) Upplästes skrivelse från ~en Nippon Kendo Renmei och 

l&de ■ till handlingarna. 

§18. 
Dealöts, efter ansökan, till Sthlms Kendoklubb utlåna 
ytterligare 1 st. rustning. 
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§19. EM-förbered. 
Ordf inforruernoe om Judo~EM f1'5rberedelsernas fortskridande. 

§20. 
Inga ön·iga frågor förelåg. 

§21. 
Ordf förklarade mötet avslutat~ 
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