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

105 10 ST'OCKHOLM ~972-07-04 

PM om EM i KENDO 1i,;· 

r =============~=============--== 

Handling 
Från nr dag 

1 .11/3 Kendosektionen 

2 31/3 Kendosektionen 

3 1/4 EKF 

4 4/4 SBF-presidi et 

5 8/4 Kendosektionen 

6 17/4 SBF-presidiet 

7 6/5 EKF-v. Sandar 

8 6/5 EKF 

9 10/5 Kendosektionen 

10 10/5 Kendosektionen 

11 13/5 L Ralldin 

12 16/5 SBF-presidiet 

13 18/5 L Halldin 

14 15/5 L Halldin 

15 26/5 Kendol3ektionon 

16. · 27 /5 · 13 lforoonfalt 

17 31/5 Kendooektionen 

!Till 
Art 

· Protokoll 

Europ. Kendoförb. 
(EKF) 

Kendosekt ionen 

Pro~okoll 4 §4 

SBF HS 

Protokoll 5 §8 

SBF-Ncrd.enfelt 

Kendosekt i onen 

Dagordning 

Protokoll 

PM nr 1 och 2 

Sakinnehåll 

Ett ev SM omnämnt men inget om ErJ 

Inbj udan på engelska . till officiellt 
EM 23-24/9 i Gubbängshallen, Sthl~ 

Ansökan r emit t erad till EKFs styrAlse 

Frågor a:v typ EM o d skall enl. stad
garna §2·6 och · §31 gå via RS • .Ekono
misk och organisatorisk plan begärd 

Formell ansckan om sanktion 

Positiv medverkan men krav på 
1. preciserad ekonomisk kalk;fl 
2. detaljerad. organisationsplan 
3. bindande ekonomiska ga_rantier 

Krav på skriftliga garantier a.v SBf:' 
(ej blott från en sektion) för 
1. fullständig service åt del tagarna 
2. 700 åskådare som alla ka~ se bra 
3. serve:ring åt delta§."a.re O(:h :;:iuolik 
4. tillrJckligt med goda funkt ion.i:i.:rer 

Anvisningar för inbjud.an och krav :pil. 
organisationsgaranti enl. 07an. ?öI~ 
beredelserna mi dock påbörj~s. 

Upptar behandling av ställda k:r~v 

Formellt beslut att "om E1.'F g;)dkänner' 
anordna EM 23-24/9 11 i Stockholm''. 
L Halldin utsågs till crganis:=:-tbns
ledare. Ingen anmälningsavgift 

Tidsschema. och detaljerad. orgc.nisa
tionsplan (förslag) 

Protokoll 6 §12 Organisationspln.nen godl<l-ind i pr~.ncip. 
HS föreslås godkänna FJJ under förut
sättning· att begärda. ekonomiska ga:ran
tier skriftligen företes ä '7 000 k"r 

Kendosektionen Begäran om skriftliga. garantier sM.- -
Li~ingö BK, Södra rast 

Id.rottsförvaltn. 'Beställning av Enske:ieha.ll'3n me1.l eI
fo'rdo~lign se1:viceanordnin~.r 

Protokoll PM 1+2 av 13/5 godkt-:.ndl.:ls n:ed. mrfö.--:r-e 
ändringar. Giibbångshallcns m5jligb.et 
att ta in 500-600 sittande och sesr.ie 
llakäda.re ska. und eracik.."\s. 2 OCO kr av 
1972/7 3 ärs bnsh1pp ~tallu ~01i1 g::irt,.nt • 

RF Begil.rnn om viirdokap vid k(.)ne-cc~1slunch 

ldrottsförva.ltn, Iln.lldins a.nsö'knn om Enskedchallen a.n
nul lorao. ~,örnyad ansökfin om hela 
Oubb!i'n~sha.llen 



HandlinB 
nr dag 

18 30/5 

19 2/6 
20 12/6 

21-27 
14/6 

28 19/6 

29 22/6 

30 30/6 

31 4/7 

32 
$/ 
/ll 

,,.., 
~!/ ,.; . 

j '/ V,_> 

er 
.., J 

l o/J 

Frlln 
Till 
Art 

PM om EM i KENDO .1972-07-04 Blad. 2 

Sakinnehåll 

SBF (Halld:i.n, EKFs medl.organ. 
Solveig Malmk"Vist ); 

"'-' 
Officiell :inbjudan till E11 23-24/9 i 
Stockholm + 3 anmä lnings formuHir 

Kendosektioncn ·RF Information om EM + , kopia av in'c j udan 

Uy p8.minnelse om betrdrda garantier -
organisatoriskt även be tr. EKF 

L Halldin 

L Hn.lldin 

SBF-presidiet 

Södra ,TK 

Lidingö BK 

SBF'-presidiet 

?!.. 1-( 

L / /.. 
j_ /J 

(., f , 

I&S Malmkvist 
.R v Sandar 

Organ.kommitten 

Lidingö llK 
Södra JK 

SBF 

SBF 

Protokoll 7 

1/ w_/21j;.u c{ 

(11//4 

Kallels~ och da~ordning för möte 19/6. 
Adresslista. Revidera-de PM lA, 2A och 
3A. BJan~ett för biljettbeställni ng 

Formulär för ekonomisk förbind el s e att 
insändas till förbundskassören sena.st 
30/6 . 

·Ekonomisk garanti~ max. 2 500 kr med 
personlig .borgen av L Malmkvist , dock 
blott "under förutsät t ning att samtJ.i
ga organisationsåtgärd~r före, under 
och efter t ävlingarna blir godkllnda i 
förväg eller i efterhand av SEF: s ken
dosektion samt att tävlingen hi lls i 
Gubbängshallen". Avskrift av s tyral
sebeslut inom Södra JK 14/5 om mctsva -• 
rande garanti "under förutsät t~1ing 2:: t 
tävlingen arrangeras i Gubbäng3ha llen•: 

Ekonomisk garanti å max. 2 500 kr med 
personlig borgen av R v S2.ndor "u.nc.er 
förutsättning att övriga för ar:::int;e
manget nödvändiga ekoncmiska fö:.~c.in
delser har ordagrant sam.l'la lydelse'' 

4 länder redan anmälda, England v i:i.nt~z. 
Förberedelserna fortg-Jr planenligt. 
Ekonomiska garantier inkomna men ks..."l 
för uppställda giltighetsvillk~r ej 
godkännas av vare sig presidiet e llaJ.· 
.RF. Organisationsgara.r:tin till EY..F 
ej klar. Hörda myndi[;heter re~-comri!e!'!
derar annan, bättre aniiassad lokai.. 
HS föreslås avlysa EM för i år, o~ ba
r,ii.Tda garantier ej föreligger 20/7 
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