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Verksamhetsberättelse 2019
Så var Grisens år till ända, med det en cykel sluten! 2020, som är Råttans år, är inledningen på den
tolvåriga cykeln som kännetecknar kinesisk astrologi.
Därför får råttan ofta symbolisera nystart och början på saker. Råttans år karaktäriseras också av hårt
arbete och aktivitet. Det är därför ett bra år att påbörja något nytt projekt. Men Råttans tecken kommer
inte att göra att dina affärer blomstrar snabbt eller innebära omedelbara förändringar. Nej, Råttan är
metodisk och långsam och gör saker som fungerar i det långa loppet.
Med dessa ord i bakhuvudet får vi se framtiden an och sikta än högre.

Läger och uppvisningar
2019 har varit ett litet slumrande år för bujinkan i Sverige. Trots allt har inte för många läger
avhandlats. Men årliga Bujinkan Swedens läger gick detta år av stapeln hos vår Nynäshamnsdojo,
som förvaltade detta med att fotografera och filma under träning. Självklart träffades instruktörerna och
utbytte erfarenheter, det var ett möte med närvarande shidoshis för att prata om hur vi ska bedriva
träning och läger i framtiden.
För att nämna några andra läger som hållits har Göteborg besökts av Mike Loonam där det tränades
bojutsu. Kacem Zoughari höll ett träningsläger i Stockholm i Gyokko Ryu Ura Gata. Norrköping har
hållit 2 träningsläger - ett med Mats Hjelm & Daniel Bodin samt ett med Roger Andersson. Ninpo
Dragons har hållit barnträningsläger Sparreviken. Sist med inte minst var årets satsning Nordic
Buyukai, Stockholm, med deltagare från inte mindre än 13 nationer.

Lördagen den 9 mars reste en grupp med utövare från Bujinkan
Bushin Dojo i Stockholm till Leksand för att representera vår art på
evenemanget Japansk Film Festival. Medlemmarna från Bujinkan
Bushin Dojo gjorde en uppvisning inför drygt 300 åskådare.
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Soke-titlar
Att vår Soke börjar bli till åren kommen är tydligt då han börjar ge ut Soketitlar. De till dags dato
offentliga är:
Tetsuji Ishizuka - Gyokko Ryu
Yukio Noguchi - Koto Ryu
Toshiro Nagato - Shinden Fudo Ryu
Junichi Kan - Gyokushin Ryu
Koji Furuta - Kumogakure Ryu
Takumi Tsutsui - Togakure Ryu
Norio Sakasai - Gikan ryu och Takagi Yoshin Ryu

Graderingar
Att uppmärksamma från förra årets graderingar är:
Johan Moberg 5 Dan
John Karman 5 Dan
Robert Kollin 10 Dan
Alexander Lejder 12 Dan
Stefan Rehnström Daishihan
Christian Appelt Daishihan
Observera att dessa grader har inrapporterats av endera enskilda individer eller dess föreningar.
(Förbundet reserverar sig för missade/ej inrapporteterade eller felaktiga grader)

Styrelse 2019
Peter Jonsson, Bujinkan Dojo Göteborg (ordförande)
Stefan Rehnström, Bujinkan Dojo Nynäshamn (vice ordförande)
Robin Norrman, Bujinkan Dojo Malmö (kassör)
William Ustav, Bujinkan Hirameki Dojo (sekreterare)
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Ulrika Kerstinsdotter, Bujinkan Dojo Göteborg (ledamot)
Petter Swedin, Bujinkan Dojo Sundsvall (ledamot)
Fredric Bergström, Bujinkan Dojo Göteborg (suppleant)
Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo (suppleant + webredaktör)

Under versamhetsåret har förbundsstyrelsen haft 8 protokollförda möten, där samtliga protokoll
sparats i en gemensam mapp via google drive.

Valberedning 2019
Ken Banh, Bujinkan Dojo Norrköping (ordförande)
Rickard Maier, Bujinkan Hirameki Dojo (ledamot)
Jim Berglund, Bujinkan Bushin Dojo (ledamot)

Covid-19 situationen
Detta fenomen har tagit oss alla på sängen och lamslagit inte bara föreningar träningsmässigt utan
även socialt såväl som ekonomiskt. I skrivandes stund vet ju ingen hur länge eller omfattning samt
duration på det. Klart är nog att detta kommer påverka länge.

Ekonomi
Ekonomin är än så länge solid i förbundet, detta års stora utgift var sponsring/stöd till Nordic Buyukai
som arrangerades i Stockholm. Vi går ju mot tider vi ej kan förutspå , så åtstramning av utgifter bör
prioriteras. Dock har förbundet ett litet överskott som väl kommer till pass då vi bör strama åt inför
kommande år.

