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Protokoll fört vid styrelsesa mman träde 851214 i Idrottens Hus, 
Farsta. 

Närvarande: Kjell S5ders tröm, Hans Lundberg, Ulrika Strehle 
nert, Kjell Lindhberg , Carlos Mar ti nez, Per Flood 
(adjungerad) . 

#1 Formalia a) 

b) 

c) 

Mötet öppnades av ordföranden. 

Dagordningen godkändes efter komplette
ring . 

Fastställdes att nästa styrelsemöte ska 
hållas i Idrottens Hus i Farsta den 1 
mars. 

#2 Föregående a) Ang. tenneguis; bordlägges till nästa 
s tyre lsemöte. 

#3 HS-info 

#4 Ekonomi 
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b) Ett eventuelt klubbmöte behandlas vidare 
av Hans L. 

c) Nybörjarskrift är under bearbetning. 

Information från Huvuds tyre lsens mö te den 
7:de och 8:de december lämnades av Kjell 
S. Bl a diskuterades en revidering av 
förbundets stadgar . 

Kendosektionen har i dag ett underskott 
som uppgår til l 18.309 kronor. Huvuds ty 
relsen beslu t ade på sitt möte den 7:de 
och 8:de d ecember att överföra motsvaran
de summa til l kendosektionens kon to såsom 
en kredit att återbetalas vid senare 
tillfälle . Kendosek tionens styrelse är 
väl medvete n om sektionens ansträngda 
eko nomi och avser att vidta största 
sparsamhet under kommande budgetår . 
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#5 Landslags
u ttagn i ng ar 

#6 Domarut
bildning 

# 7 Instruktörs
utbildning 

#8 Graderingar a) 

# 9 EM-1 986 
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b) 

Beslut togs a tt u tse Roland Laurent till 
sek tionskapte n fram ti ll och med VM 1988 
i Korea. Pr inci pbeslu t togs att sektions
kap t enen ej sj':lv kan aspirera på plats i 
landslaget. 

Sektionsstyrelsen har vid ett flertal 
styrelsemöten under föregående verksam
hetsår diskuterat domarfrågor. önskemål 
har framförts att domarna, vid nationella 
och internationella tävlingar, själva är 
aktiva kendokas. Sektionsstyrelsen har 
därför beslutat att, under kommande verk 
samhetsår, ge domarutbildningen högsta 
prioritet. Genom en ökad utbildning 
hoppas sektionsstyrelsen nå en varak t ig 
lösning på domarproblemen. Underlag för 
hur utbildning ska bedrivas och rekomen
dationer på hur tävlingar ska dämmas ska 
läggas fram vid nästa styrelsemöte. 

Uppdrogs åt Kjell Satt utarbeta ett 
förslag för vidarutbildning av instruk
törer. 

Carlos M lämnade ett förslag på Kyugrade
ringar i Iaido. Remisstid fastställdes 
till 15 januari. Remissvaren ska lämnas 
till Carlos M för vidarebehandling v id 
nästa styrelsemöte. 

Beslut togs a t t Carlos M tar hand om 
graderingsregis t re t för både I aido och 
Kendo. 

Beslut togs at t sektionen , till en mindre 
d e l, s k a ge ekonomiskt s t öd t i ll 7 st 
k e ndokas sa mt funkt: io nä rer för del t agande 
i EM i London . EM i London 1986 äger r um 
d e n 19 : d e o c h 20 : d e april . 
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Per F informerade om vad som hänt på 
sponsorsidan. Bl a har Tommy Theorin o c h 
Per F varit på besök hos Volvo i 
Göteborg. 

b) Per F och Kjell S har varit på besök hos 
japanska kulturattachen. 

#11 EKNL 

#12 Stadgeförslag 
för EKF 

#13 Tävlings
rapporter 

#14 ö v rigt 

Vi d pr otokoll et : 

Ulr i k a St r e h l e ne r t 
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Första numret av European Kendo News 
Letter har kommit ut. Den totala 
kostnaden för detta första nummer blev c a 
8.000 kronor. I framtiden ska dessa 
kostnader fördelas ut på de europeiska 
förbunden och klubbarna. 

Vid VM i Paris 1985 blev Svenska 
kendosektionen invald i en kommitte för 
att se över och ta fram förslag till nya 
stadgar för European Kendo Federation. 
Kjell S ansvarar för vår medverkan i 
denna kommitte. 

Information lämnades från tävlingar i 
Polen och England. Av rapporterna fra m
går att det varit mycket trevl i ga t ä v 
lingar. 

Inga övriga frågor. 
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