Protokoll styrelsemöte 2-2010
Plats: Kansliet 2010-05-08.
Närvarande: Peter Brejcha, Hanna Sillén, Niklas Borgh, Petter Sande, Ebba Lexmark, Mattias
Lindh, Micael Sporre, Luciano Macri, Johnny Olsson, Anders Persson, Nicklas Sigurdh och Karim
Mehnaoui.
Delges: -

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. Föregående protokoll
Lades till handlingarna utan justeringar.

4. Ekonomi
a) Rapport
Johnny inväntar månadsrapporteringen från förbundskansliet. Därefter rapporterar
han styrelsen.

b) Subventionering av SM/RM 2010
Arrangören erhåller 20 000 kr i arrangörsstöd att fördela själv, i detta ingår även
reseersättningar.

c) Elitstöd
Det elitstöd på 25 000 kr som tilldelats förbundet för verksamhetsåret 2010 ska
enligt beslut delas lika mellan taolu och sanshou i landslaget. Pengarna är
öronmärkta för elitsatsning. Inför arrangemang ska landslagsledningen ansöka om
stödpengar hos styrelsen och direkt efter genomförd verksamhet lämna en
redovisning av antal deltagare, satsning osv.

5. Styrelsens arbetssätt
a) Mötesformer
Styrelsens sammanträden sker via fysiska möten och telefonmöten samt
korrespondens via mejl. Ordförande efterlyser bättre svarsfrekvens på mejlen.

b) Kommittéer
Förbundsstyrelsens domarkommitté består av Peter Brechja (ordförande), Nicklas
Sigurdh (taolu), Li Min Hua (taolu) och Gunnar Malm (sanshou).
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landslagsledningen), Petter Sande (landslagscoach taolu) och Anders Persson
(landslagscoach sanshou). Landslagscoacherna är invalda på en period om fyra år.

6. Utvärdering EM
Petter redogjorde för taoludeltagarnas insatser på EM och sammanfattade det med att
nivån på de europeiska tävlandena var hög och att Sverige hävdade sig till viss del.
Däremot var domarstandarden relativt låg och inte vad han hade förväntat sig på ett
internationellt mästerskap.

Anders sammanfattade EM med att det var en mycket bra insats från sanshoudeltagarna
och att Sverige är med i den absoluta europaeliten. Han vill arbeta fram bättre
uttagningsmöjligheter med läger, uttagningssatsningar mm där kallelse från
landslagsledningen går ut via förbundet.

Nicklas ansåg att domarorganisationen på EM var väl skött med bra information och
omhändertagande av domarna/de som gick domarkurs.

7. Kommande arrangemang
a) SM/RM 2010
Anmälda hittills på SM är i ett fåtal viktklasser i sanshou. Detta är ett problem då
tävlingen tunnas ut på toppen. I nuläget är det omkring 40 personer anmälda i
sanshou respektive taolu.

Beslut togs att det är tillåtet att tävla i seniorklassen i taolu även som minderårig.
Regelverket i tävlingskompendiet ska därmed ändras.

b) RM II
I nuläget är inte datum spikat för årets andra RM. Johnny ska kolla med Gunnar
Malm och Mattias Åberg om att hålla detta i september.

c) JVM 2010 och VM 2011
I december går junior-VM i Singapore. Förbundet har ännu inte fått någon officiell
inbjudan. Nästkommande VM (senior) går under 2011.

d) Sanshou Cup
I oktober arrangeras Swedish Sanshou Open i ny tappning och öppnar upp för fler
europeiska utövare.

8. Styrelseutbildningar
Inget behov finns i nuläget.

9. Krisplan
I väntan på Budo- & Kampsportsförbundets plan har styrelsen avvaktat med att utforma en
egen krishanteringsplan. Eftersom planen från Budo- & Kampsportsförbundet har uteblivit
så är detta nu en högprioriterad fråga i styrelsen. Mattias har i uppgift att arbeta fram ett
utkast.

10.

Sponsring och stipendium
Styrelsen bjöd in Karim Mehnaoui som presenterade ett sponsringsförslag/erbjudande
för förbundet med Adidas. Mattias har i uppgift att ta kontakt med Adidas för att se
över möjligheterna till sponsringen.

Ebba kommer även att utforma och skicka in stipendieansökan/-ningar för att på så
sätt försöka stärka förbundets ekonomi för elitsatsningar.

11. Ansökningar till Kampsportsdelegationen
Efter beslutstagande i styrelsen kommer nya förslag på tävlingskategorier från
tävlings- och domarkommittéerna att skickas in i form utav en ansökan till
delegationen.

12. Hemsidan
Styrelsen arbetar med att uppdatera hemsidan och att lägga upp fler nyheter och på så
sätt hålla sidan mer levande. Föreningar uppmanas att skicka in nyheter om sina
verksamheter och kommande arrangemang. I övrigt fungerar basfunktionerna på
hemsidan bra.

13. Profilmaterial
Micael och Mattias kommer att se över behovet av och möjligheterna att ta fram
profilmaterial till förbundet. I ett första skede ska två förbundsbanderoller beställas
inför SM/RM.

14. Landslaget
Avseende förbundets policy i samband med landslagsresor och tävlingar ska Ebba
tillsammans med landslagscoacherna ta fram ett utkast på ”policy och regler”.
Styrelsen och landslagsledningen har även uppmärksammat behovet av en
tävlingsrutin (checklista) för uttagning, anmälan mm till landslagstävlingar.

15. Domarkommittén
Kommittén har diskuterat behovet av nya/flera sanshouklasser. Peter har i uppgift att
utarbeta ett förslag på detta.
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utbildningsmaterial finns framtaget. Officiell webbsida för domarutbildningar är
www.wushudomare.se.

16. Övriga frågor
-

17. Nästa möte
Preliminärt hålls nästa möte 19/9 på kansliet. Slutlig kallelse skickas via mejl.
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