
   
Verksamhetsberättelse Bujinkanförbundet 2020 
 
Så var Råttans år till ända. Vi hoppas inte denna nystart med Råttan även ger en likadan 
fortsättning utan att det var endast en prövning inför framtiden. Ett år där vi inte fått något 
tema från Soke. 
 
Verksamhetsåret 2020 kommer alltid att ihågkommas för den Pandemi som härjade. Den 
skapade färre träningstillfällen för våra medlemsföreningar inomhus, men gav en positiv 
utomhusträningsmöjlighet. Pandemin innebar stora avbräck i verksamheterna i våra 
medlemsföreningar. Den ställde även till det då vi inte såg möjlighet att hålla det 
traditionella Sverigelägret på normalt sätt. Årsmötet fick skjutas fram och krympte 
verksamhetsåret med två månader. Årsmötet hölls helt digitalt, en prövning till en början, 
men mötet blev bra. 
 
Pandemin till trots så genomfördes Sverigelägret arrangerat av Hirameki dojo, det blev ett 
websänt seminarie, ett väldigt lyckat sådant vilket ledde till fler seminarier av denna typ. 
 
Förbundet startade upp ett diskussionsforum på facebook, det föranledde en del stora 
diskussioner initialt med mot slutet av året övergicks det till att berätta positiva händelser 
och positiva frågeställningar, syftet från start var just att få medlemmarna mer engagerade i 
Bujinkan Sverige på ett positivt sätt. 
 
Under året hade det planerats in ett läger med instruktör från Japan, Nogushi Daishihan, 
tyvärr blev det inställt, likväl ett läger med Duncan Stewart från Australien fick ställas in. 
Flera andra seminarier/läger fick ställas in under året beroende på Pandemiläget. 
 
Genomförda seminarier under året: 
 
Training for skill 31 oktober i Norrköping, temat var Bojutsu (långstav). 
 
Kaigosuru Taikai 2020 25-27 sep, Kaigozan dojo, temat var långa vapen, Yari, Bo, Naginata. 
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Gyokko Ryū Ura Gata med Kacem Zoughari 18-22 november, Hirameki dojo, litet läger med 
flera utspridda pass och få deltagare åt gången för att minska risken för smittspridning. 
 
Webinarier och skypemöten har varit och kommer att bli standard för att hålla möten och 
träningar på distans för både grupper och enskilda. Förbundets styrelsemöten körs via skype 
sedan lång tid tillbaka, det är en bra form för möten men vi har sett det som viktigt att 
styrelsen också ses fysiskt minst en gång under verksamhetsåret, förslagsvis under första 
delen av året för att sätta en verksamhetsplan mm. 
 
Förbundet har tittat på möjligheten att starta upp ett Daishihanråd, detta råd ser vi behov av 
för framtiden och utvecklingen av Bujinkan i Sverige. Dock ser vi att det första mötet bör 
vara IRL för att på ett positivt sätt hitta arbetsformerna för rådet.  De initiala kontakter som 
tagits med en del Daishihans har varit med positiv respons, dock är alla avvaktande för att se 
vad rådet ska ha för uppgift. Vi överlåter det fortsatta arbetet med ett Daishihanråd till 
nästkommande styrelse med varm hand. 
 
Förbundet har även tittat på möjligheten att genomföra satsningar på nya föreningar och 
bildandet av desamma på platser där vi inte haft verksamhet tidigare. Vi har fokuserat på att 
växa numerärt trots svårigheter med Covid -19. 
 

Året avslutades med en positiv bild i massmedia, Föreningen Bujinkan Nynäshamn blev 
utsedd till årets förening i kommunen. 
Motiveringen: Bujinkan Nynäshamn grundades 
under tidigt 1980-tal av eldsjälen Stefan 
Rehnström. Föreningen bidrar till en 
föreningskultur som hjälper och stöttar i olika 
samarbetsformer, vilket kommer fler medlemmar 
till del än föreningens egna. 

Bujinkan har hållit kurser i fallteknik på bland 
annat Nynäshamns ridklubb samt avgiftsfria kurser 
i självförsvar för tjejer. Bujinkan hjälper till att 
förmedla ny och gammal japansk kultur till 
intresserade. 

Föreningen har lagt ner mycket tid och privata 
resurser för att bygga upp en träningslokal i 
traditionell japansk stil. Det finns ett stort 
engagemang och vilja att förmedla sporten och 
traditionerna vidare. 
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Styrelse 2020 
Stefan Rehnström, Bujinkan Dojo Nynäshamn (ordförande) 
Robin Norrman, Bujinkan Dojo Malmö (kassör) 
Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo (sekreterare + webredaktör) 
William Ustav, Bujinkan Hirameki Dojo (v. ordförande) 
Ulrika Kerstinsdotter, Bujinkan Dojo Göteborg (ledamot) 
Thor Dahl , Gyokuryu dojo, (ledamot) 
Vakant, suppleant 
Vakant, Suppleant  
 
Valberedning 2019 
Rikard Sundelius, Bushin Dojo, ordförande 
Vakant 
vakant 
 
Revisor 
 
Richard Maier, Hirameki dojo 
 
Ekonomi 
2020 har, rent ekonomiskt, varit ett år i stiltje för Bujinkanförbundet. Det som brukar vara 
delar av verksamheten, Sverigelägret och deltagande på något av de övriga lägren som 
brukar hållas runt om under året, blev i med några få undantag inställda. 
Webb-läger har ersatt några av de planerade lägren, bland annat Sverigelägret, men då inte 
haft några kostnader för förbundet. Övriga planer som styrelsen arbetat med har dessutom 
skjutits på framtiden då dessa, liksom vår art i övrigt, nästan kräver en fysisk närvaro för att 
gå att genomföra. 
 
Av de ekonomiska händelser som har hänt under året är det en som bör nämnas, och det är 
en återbetalning av bidrag från Nordic Buyukai på 15 000 kr, halva den summa som lägret 
fick för att kunna genomföra lägret. Förbundet tackar för detta då det ger oss en möjlighet 
att kunna ge liknande stöd till framtida aktiviteter. 
 


