Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst
Protokoll styrelsemöte 2009-2
Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, 2009-09-20
Närvarande: Peter Brejcha, Hanna Sillén, Michael Sporre, Niklas Borgh, Petter Sande, Ebba
Lexmark, Mattias Lindh.
Frånvarande: Richard Hellström, Luciano Macri.

1. Mötets öppnande
Ordförande Mattias Lindh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning samt val av justerare
Dagordningen fastställdes enligt förslag och Hanna Sillén valdes att justera protokollet.

3. Föregående protokoll
Petter Sande delger styrelsen föregående protokoll inom kort.

4. Ekonomi
Ekonomin i förbundet är god och utan anmärkningar.

5. Inval i förbundet
a) Malmö Kung fu
b) Skåne Kung fu Akademi
c) Wing Chun Academy Association Stockholm
Samtliga invalshandlingar bifalles av styrelsen.

6. Förbundets logotyp
Styrelsen utsåg Hanna att till nästa möte ta fram ett layoutförslag till förbundets logga.

7. Förbundskort
Det tidigare kreditkortet är klippt i och med omorganisationen. Hanna har i uppgift att se
över möjligheterna med ett icke-personligt kort samt ta fram en kontraktsmall för enskild
användare.

8. Rapport från mötet med landslagsledningen
Se ”Minnesanteckningar landslagsledning 090919”.

9. Hemsida
Hemsidan är under uppbyggnad och mötet beslutade att Niklas Borgh får eget ansvar att
färdigställa den i linje med Budoförbundets hemsida. Samtliga mötesprotokoll ska läggas
upp på hemsidan, Ebba Lexmark samordnar detta med Niklas. Kansliet kan även bistå med
tävlingsresultat mm.

10. Elitstöd
Förbundet har erhållit 100 000 kr i extra anslag för elitstödssatsning. Detta kommer att
läggas på VM i Toronto 2009 samt EM i Antalya 2010.

11. Domarutbildning
a) Taolu steg två
Beslut togs att avvakta med del två tillsvidare.

b) Vidareutbildning/nya domare
Li Min Hua deltar som taoludomare i VM 2009. Vidare sker satsning på
domarutbildning i både taolu och sanshou till EM 2010.

c) Sanshou grundutbildning
Peter Brejcha håller i domarutbildning i sanshou 2-3 oktober för T.I.A:s föreningar.

12. Kommande arrangemang
a) Stockholm Kung fu Festival
Peder Finnsiö rapporterade om projektet att hålla Stockholm Kung fu Festival 16
maj 2010 i Kungsträdgården (området är bokat). Kort sagt riktar sig festivalen till
allmänheten med ett sport- och kulturevent där olika wushustilar och föreningar har
möjlighet att göra uppvisningar. Ger möjlighet att få med idrottens bredd, både
traditionell och modern wushu. Peder planerar för såväl interna (föreningar) som
externa deltagare och har fått positiv respons från ett flertal. Angående finansiering
söker projektet bidrag samt anslag från förbundet.

Styrelsen ser denna festival som ett mycket bra projekt som enbart kan gynna
wushun och beviljar projektet ekonomiskt anslag, belopp är ej ännu fastställt.
Styrelsen har även i uppgift att anordna kurs i sökande av bidrag inom kort för
samtliga föreningar i förbundet. Vidare vill även styrelsen ta del av projektets
fortskridande samt en kostnads- och tidplan.

b) Framtidskonferens
Konferensen är inbokad helgen den 21-22 november och inbjudan (via mejl och
post) går ut till föreningarna senast under vecka 40. Ebba ansvarar för bokning av
arrangemanget samt utskick. Styrelsen ska fram till nästa möte komma med
programidéer, föreläsare mm.

c) Tävlingar
Förslag finns att ha SM dagen före Stockholm Kung fu Festival i Liljeholmshallen
som i dagsläget är preliminärbokad. Mattias har i uppgift att se över möjligheterna
för detta med Luciano Macri.

Styrelsen är överens om att ytterligare tävling bör hållas före EM 2010. Detta bör
ske senast i slutet av januari. Förbundet ska denna gång bekosta domare, hallhyra
och tävlingsutrustning.

13. Rapport från krishanteringsseminariet
I syfte att förekomma istället för att förekommas anordnade Svenska Budo &
Kampsportsförbundet ett seminarium för att lära förbunden grunderna i att hantera
krissituationer och ta fram egen förbundspolicy. Från förbundet deltog Hanna, Mattias och
Ebba.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar fram en krishanteringsmall som ska utgå till
samtliga underförbund. Planering av krishantering flyttas fram till nästa möte.

14. Rapport från Hong Kong Kung fu Festival
Se Mattias rapport från festivalen på hemsidan (inom kort).

15. Övrigt
Inget att rapportera i nuläget.

16. Nästa möte
Nästa möte hålls 7 november på kansliet med start kl 10.
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