
Valberedningens förslag till styrelse i Svenska Bujinkan Förbundet 2021 

Under förbundsstämman 2020 antogs nya stadgar som bland annat innebar att en styrelse väljs men 
inte enskilda poster (förutom ordförande som väljs på stämman), utan styrelsen konstituerar sig själv 
vid ett konstituerande möte. Det är ett normalt förfarande in de flesta föreningar. Dock har inte 
huvudförbundet, Svenska Budo och Kampsortsförbundet godkänt stadgeändringarna. Därför utgår 
valberedningens förslag från gällande stadgar. 

Bujinkan står inför utmaningen att den naturligt sammanhållande länken, vår stormästare Hatsumi 
Masaaki, har dragit sig tillbaka från träningen och det ställer extra stort ansvar på styrelsen i 
förbundet att arbeta för att stötta klubbarna och dess ledare att hålla ihop gemensamma intressen 
och gemensam kommunikation för Bujinkan i Sverige. 

Valberedningen har bland annat tagit hänsyn till kompetens, geografisk spridning, jämn 
könsfördelning och förmågan att sätta laget före jaget i nomineringen.  

Valberedningen föreslår följande kandidater till Svenska Bujinkanförbundets styrelse 2021 i 
övertygelsen att de tillsammans är en bra sammansättning.  

Ordförande: Stefan Rehnström Valberedningen föreslår sittande ordförande Stefan Rehnström från 
Föreningen Bujinkan Nynäshamn (Stockholm) för omval.  

Vice Ordförande: Christian Appelt Valberedningen föreslår Chrsitian Appelt från Bujinkan Seishin 
Dojo (Göteborg) som ledamot och kandidat till Vice Ordförande.  

Kassör: Robin Norrman Valberedningen föreslår sittande kassör Robin Norrman från Malmö 
Budoklubb (Malmö) för omval.  

Sekreterare: Urban Grundström Valberedningen föreslår sittande sekreterare Urban Grundström 
från Klubb Bujinkan Tetsu Dojo (Stockholm) för omval.  

Ledamot: Ken Banh Valberedningen föreslår Ken Banh från Föreningen Bujinkan Dojo Norrköping 
(Norrköping) som ledamot.  

Ledamot: Ulrika Kerstinsdotter Valberedningen föreslår Ulrika Kerstinsdotter från Club Bujinkan 
Dojo Göteborg (Göteborg) som ledamot.  

Suppleant 1: Erik Ödlund Valberedningen föreslår Erik Ödlund från Bujinkan Dojo Sundsvall 
(Sundsvall) till rollen som suppleant.  

Suppleant 2: William Ustav Valberedningen föreslår William Ustav från Bujinkan Hirameki Dojo 
(Stockholm) till rollen som suppleant.  

 

 

Följande personer har visat intresse för att ingå i valberedningen 2021 

Rikard Sundelius, Bujinkan Bushin dojo (Stockholm) – sittande ordförande 

Peter Carlsson, Malmö Budoklubb (Malmö) - Ny 

 


