Fö rbundsstä mma 2019
Svenska Shorinji Kempofö rbundet
Kallelse till förbundsstämman 2019

Svenska Shorinji Kempoförbundets förbundsstämma äger rum lördagen den 23 mars 2019, kl. 10:00
på Münchenbryggeriet, Stockholm.

Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 09:45 och 10:00.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen

Fö rbundsstä mma 2019
Svenska Shorinji Kempofö rbundet
23 mars 2019

Fullmakt till Förbundsstämman 2019
Förbundsstämman äger rum lördagen den 23 mars 2019, kl. 10:00 på Münchenbryggeriet i
Stockholm.
Fullmakter kan lämnas och röstkort hämtas senast kl. 09:45 dagen för stämman.

För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 2019‐01‐31.
Rösträtten kan kontrolleras i röstlängden som finns på Svenska Budo & Kampsportsförbundets
hemsida.

Fullmakt för:
Var god texta

Namn: ________________________________________________________
att vid Svenska Shorinji Kempoförbundets stämma lördagen den 23 mars 2019 vara ombud för:

Förening: ___________________________________

SB&K nr: ______________________

Antal röster enligt röstlängd: ____________________

Distrikt: _______________________

____________________________________________
Ansvarigs namnteckning

______________________________
Ansvarigs namnförtydligande

____________________________________________
Funktion i föreningen

______________________________
Ort och datum

Fö rbundsstä mma 2019
Svenska Shorinji Kempofö rbundet
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Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst

4.

Val av ordförande vid mötet

5.

Val av sekreterare vid mötet

6.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två
rösträknare

7.

Godkännande av dagordningen

8.

Föredragande av verksamhetsberättelse

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse

10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen.
Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver
den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av vice ordförande i Förbundet
21. Val av kassör i Förbundet
22. Val av sekreterare i Förbundet
23. Val av en övrig ledamot i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter med för dem fastställd
turordning
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara
lika fördelat mellan könen
25. Val av en revisor, ytterligare en revisor utses av SB&K:s förbundsstyrelse.
26. Mötets avslutande

Svenska Shorinji Kempoförbundet

Verksamhetsberättelse
för
2018-01-01 – 2018-12-31

Gruppbild från Unity Koshukai i Karlstad 2018

själv en hel del tid att diskutera organisationen, framtiden och kommande arrangemang lite mer
informellt.
En riktigt glädjande sak under året har varit att se att se många har klivit fram och jobbat hårt med
2019 års stora arrangemang för vårt förbund; European Taikai and 2019 European Regional UNITY
Study Session som det formella namnet är. Det är alltså Europamästerskap, som vi håller vart fjärde
år och i anslutning till det ett stort träningsläger.
Anders Pettersson, ordförande

Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (träningsläger)
samt en del mindre lokala läger under året.
I februari ordnade förbudet ett endagars tjejläger där vi sponsrade
resan till alla som behövde resa till Stockholm. Det var ett uppskattat
läger med många deltagare.
Anders Pettersson, förbundsordförande

Lovisa Axelle-Johnson och Lotta Wersäll
undervisar på tjejlägret i februari.

Lotta Wersäll på tjejlägret i februari.

I mars, i anslutning till årsmötet hölls det ett instruktörsläger för de med 3 dan eller högre.
I maj var det dags för Unity Koshukai i Karlstad. Vi hade Kawashima-sensei 8 dan seihanshi
och Mukaida-sensei 7 dan seihanshi på plats som instruktörer. Det hölls även domar- och
examinatorutbildning så ett flertal svenska kenshi kunde få sina domar- och examinatorlicenser
förnyade. Vi hade drygt 100 deltagare på plats från 13 olika länder.

Kawashima-sensei förklarar hur man använder Shorinji Kempos
officiella bogu (skyddsutrustning) på Unity Koshukai i Karlstad.

Mukaida-sensei under Unity Koshukai i Karlstad.

I juli var det traditionsenliga sommarlägret i Visby, vilket i år också kombinerades med en
landslagssamling.

Fyra glada instruktörer under sommarlägret i Visby, från vänster; Alex Tilly, Stefan Jönsson Levin, Åke Olssson & Leif Kekonius.

Många svenskar har också deltagit på olika läger utomlands, i Finland, Ukraina, Tyskland, England,
Italien, Frankrike, etc.
Det är också roligt att vi har instruktörer som blir inbjudna att undervisa på läger utomlands, bl.a.
var Anders Pettersson och Alex Tilly var inbjudna att undervisa på läger i Sankt Petersburg i Ryssland,
Alex höll läger i Finland och Anders undervisade på läger i England.
I samband med Swedish Open i Göteborg i november hölls det också ett träningsläger som var
välbesökt.

Landslaget
Landslaget har under Arnaud Tiquets och Alex
Tillys ledning genomfört fem samlingar under
året samt genomfört fystester på Bosön som
en fortsättning i utvecklingen av en fysprofil.
Man har en målinriktad satsning mot Europa
Taikai (EM) som år av stapeln i Stockholm
under början av juli 2019.

Landslagssamling på Bosön under ledning av Helena Hugosson.

Landslagsmedlemmarna Lovisa och Lotta har bra fart i sin embu under SM/Swedish Open.

Tävlingar

Arnaud gör kannuki gatame på Jonathan under SM/Swedish Open.

Årets SM hölls i samband med Swedish Open, vilket medförde att det var internationella deltagare som var med och tävlade utanför själva SM-tävlingen. Tävlingen som arrangerades av Göteborg
Shibu hölls i Lisebergshallen i Göteborg och blev ett lyckat event med tävlingar i fyra klasser (några
klasser har i dagsläget inte SM-status). Resultaten:
Kumi embu Yudansha (parform)
1. Arnaud Tiquet & Jonatan Sundemo, Göteborg Shibu
2. Lovisa Axelle-Johnson & Lotta Wersäll, Stockholm Södra Shibu
3. Alessandro Ruggiero & Marco Balvetti (Roma) (gäster från Italien bjudna till Swedish Open - De
fick inga SM-medaljer)
Tandoku embu yudansha (ensam form)
1. Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2. Hanna Svedberg, Stockholm Södra Shibu
3. Henrik A Persson, Göteborg Shibu
Kumi embu kyukenshi (parform)
1. Odilon Tilly-Sardou & Olle Lindström, Stockholm Södra Shibu
2. Stefan Blåder & Hugo Äng, Karlstad Shibu
Tandoku embu kyukenshi (ensam form)
1. Janne Prusti, Göteborg Shibu
2. Sören Hedin, Bromma Shibu
3. Hugo Äng, Karlstad Shibu

Teknisk kommitté́
Traditionsenligt arrangerade förbundets tekniska kommitté ett instruktörsläger såväl vår som höst i
Stockholm Södras dojo där kenshi med minst 3 dan samlades för att förfina både sina egna tekniker
och utvecklas som instruktörer.

Intensiv träning under instruktörsseminariet och en gruppbild på deltagarna.

Dangraderingar
Förbundet har genom tekniska kommittén
arrangerat en nationell dangradering under året.
2018-03-18

Chukenshi sandan (3:e dan)
Lotta Wersäll, Stockholm Södra Shibu

Lotta Wersäll efter sin lyckade
gradering till sandan (3 dan) chukenshi.

Styrelse
Det finns för närvarande elva Shorinji Kempoföreningar
i Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar
representerats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:
Ordförande
Anders Pettersson (Karlstad Shibu)
Vice ordförande Alexander Tilly (Stockholm Södra Shibu)
Sekreterare
Henrik Ahlbom Persson (Göteborg Shibu)
Kassör
Stefan Jönsson Levin (Visby Shibu)
Ledamot
Arnaud Tiquet (Göteborg Shibu)
Suppleant
Leif Kekonius (Bromma Shibu)
Suppleant
Kenneth Ishii (Stockholm Södra Shibu)
Förbundsstyrelsen

Valberedningen har varit Tobias Alm, Bromma Shibu (sammankallande) Hanna Svedberg, Stockholm
Södra Shibu och Christer Enfors, Karlstad Shibu.
Styrelsen har huvudsakligen arbetat med diskussioner och beslut via e-post och telefon, men även
träffats under två helger för att arbeta effektivt med frågor som är viktiga för utvecklingen av Shorinji
Kempo i Sverige.
Internationellt arbete
Förbundet representeras av Alexander Tilly i WSKO Council genom rollen som WSKO Councilor.

Henrik Ahlbom Persson
Sekreterare
Shorinji Kempoförbundet
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Förslag till årsavgift

Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den
årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs. totalt 110:‐ (81:‐ + 29:‐ för försäkring).

