Protokoll styrelsemöte 1-2010
Plats: Telefonmöte, 2010-04-25.
Närvarande: Peter Brejcha, Hanna Sillén, Niklas Borgh, Johnny Olsson, Ebba Lexmark, Mattias
Lindh, Micael Sporre och Luciano Macri.
Delges: Petter Sande.

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

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

3. Utvärdering av EM
Ebba lämnade en kort redogörelse från EM i Turkiet. Truppen som åkte var en bra
blandning mellan taolu, sanshou och domare med en spridning över kön och ålder.
Arrangemanget var på sina håll mycket dåligt genomfört av det turkiska förbundet och
tävlanden och coacher fick liten, om någon, information före tävling/matchstart.

Över lag var det en bra insats från landslaget med flera medaljer och goda placeringar.
De andra ländernas nivå var jämn och med ovanligt hög standard på utövarna.

Flertal oförutsedde utgifter kom upp på plats under EM. Dessa kunde ha undvikits med
hjälp av tydligare information till landslagsledningen om vilka rutiner som gäller.
EWuF lät Sverige betala i efterskott denna gång.

4. Tävlingsgrenar
-

Övre åldersgräns
Domarkommittén har arbetet fram förslaget att införa en klass för +35 år. Styrelsen
finner det nödvändigt att införa ytterligare en tävlingsklass i sanshou men att detta
arbete skjuts fram till efter SM. I ett första skede ska den övre åldersgränsen tas bort
i sanshou A och B-klass (seniorer). Samtidigt ska den övre åldersgränsen tas bort
från taolou och tai chi. Det ligger på den tävlandes ansvar att med ett friskintyg
intyga sin hälsa för att få tävla (gäller bara sanshou).

Med anledning av detta ska förbundet lämna in en ny ansökan hos
kamsportsdelegationen.

-

Knockout i Sanshou A-klass
Styrelsen ska även se över möjligheten att ta bort knock-out regeln i sanshou Aklass. Att tillåta knock-out som vinstgivande moment innebär att man går ett steg
närmare det internationella regelverket. Denna fråga skjuts fram till nästkommande
möte då frågan ska stämmas av med förbundets stadgar. Till dess ska Peter ta reda
på hur denna fråga är löst i de andra underförbunden.

Med anledning av detta ska förbundet lämna in en ny ansökan hos
kamsportsdelegationen.

5. Övrigt
Det finns ett behov av att beställa ett förbundskort som landslagsledaren kan ta med till
oförutsedda utgifter på internationella tävlingar. Samtidigt ska en rutin över
landslagsresor/anmälan av landslag tas fram. Där bör även förbundets policy vid
landslagsresor framgå som varje deltagare måste förbinda sig till. Styrelsen ska även
titta närmare på i fall att de internationellt utbildade domarna ska ingå en
överenskommelse gällande plikten att döma vid kommande mästerskap.

Till nästa styrelsemöte är Karim Mehnaoui inbjuden att presentera sitt sponsringsförslag
med Adidas. Även landslagscoacherna är inbjudna samt avgående taolucoach Nicklas
Sigurdh.

Förbundet har möjlighet att få ta del av ett elitstöd på 25.000 kr under detta
verksamhetsår. Villkoret att de ska gå till internationella tävlingar ska kontrolleras.

Johnny har i uppgift att kontrollera giro-/kontonummer och referens för insättning av
deltagaravgifterna till EM. Detta berör enbart tre deltagare i sanshou och en deltagare i
taolu från EM 2010.

6. Nästa möte
Nästa möte är 8 maj på kansliet i Stockholm med start kl 10.00.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Lexmark

Micael Sporre

