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Svenska Budoförbundet 
THE SWEDISH BUDO FEDERATION L' UNION SUEDOISE DE BU DO 

MARS-INFO 1983 

KENDOSE KTION EN 

PROTOKOLL FRAN STYRELSEMÖTE 1983-01-15 

Närvarande: Hans Lundberg, Björn Csordås, Kjell Lindhberg, 
Lennart Linder, Boel Höök samt Johan Appelberg. 

FORMALIA 

EKONOMI 

ARBETSGRUPPER 

LANDSLAG 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 
b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes. 

Nästa styrelsemöte blir 1983-03-12. 

Dagsläget: i november 1982 var det ett underskott 
på 12 400:-. 
Björn redogjorde för den reviderade budgeten 1982/83. 

Synpunkter på verksamhetsplan och budget för 1983-1984 
skall vara Björn tillhanda senast den sista februari 1983. 

Beslöts att fastställa priset på videobandet till 450:-. 

Beslöts att sektionskaptenen sitter med i AG Kendo. 
AG Iaido tycker att förslagen till graderingar är ok. 
De skall komma med förslag hur diplomen skall se ut. 
AG Kenjutsu är intresserade av att ändra systemet som 
finns i Budokwai. 
AG övrigt kommer att jobba med en folder om jodo och kyudo. 

Problemet hur det skall gå till att få in mer pengar till 
verksamheten bör diskuteras även bland arbetsgrupperna. 

Svar till Komaki Iai-kendoförening: 
Beslöts att då ansökan kommit in för sent och då arbets

. grupperna redan var tillsatta, ny ansökan till nästa år 
med precisering inom AG övrigt, sänds in. 

a) Beslöts godkänna instruktionen för sektionskaptenen (se 
bil aga 1 ) • 

b) Ingen inbjudan har inkommit och sektionens bedömning är 
att det sannolikt inte blir något EM. 

c) Johan drog sin kortsiktiga och långsiktiga planering. 
I den kortsiktiga planen dvs våren 1983, ligger två läger, 
dels 1983-02-19--20 och 1983-04-23--24. Det är inga lands
lagsläger men nivån är högre än rena nybörjarläger. 
Lokaler skall bokas i Stockholm av Johan med hjälp från 
styrelsen (se bilaga 2). 

§ 5 SM 1983 a) Ansökan från GAK Enighet inkommen 1983-01-15. 
Beslöts att låta GAK Enighet anordna SM i Kendo vär. 
Datum meddelas senare. 
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KENDOSEKTIONEN 

§ 6 RIKSINSTRuKTöR a) Beslöts att Björn skickar ut räkningar till de klubbar 
som anmält sig för gästinstruktör, att betalas senast 
sista februari 1983. Pris 2 000:- per klubb. 

b) Bostaden iordningställes i början av februari. 

c) Lennart skickar ut schema till alla klubbar. 
Externa deltagare betalar 150:- (studerande) respektive 
300:- (arbetande) för samtliga träningar. 

-§ 7 INSTRUKTöRS- a) Hans deltar i en konferens i instruktörsutbildning på 
Hotel Flamingo i Solna 1983-01-22--23. UTBILDNING 

§ 8 KENDO-NYTT a) - b) 

c) 

§ 9 öVRIGA FRAGOR a) 

b) 

c) 

Har uppstått igen med Hans Lundberg som ansvarig utgivare 

med Helena Kjellgren som redaktör. 

Uppdrogs åt Hans att utforma en instruktion tillsammans 
med Helena. 

Uppdrogs at Hans att besvara brevet om tävlingar från 
All Japan Kendo Dojo Federation. 

Per Bjerlows ansökan om bidrag med 1 000:- till Japan
resan bordlades. Beslöts att ge Per 30 stycken tenuguin. 

Hans meddelade att han sänt en officiell inbjudan till 
Mishioka-Sensei. 

Vid protokollet 

;?J'UC ~~ 
Boel Höök 

~ Hans Lundberg 


