Protokoll styrelsemöte
Plats: Telefonmöte 2011-01-20
Närvarande: Peter Brejcha, Niklas Borgh, Ebba Lexmark, Mattias Lindh, Johnny Olsson, Anders
Persson.
Delges: Luciano Macri, Micael Sporre, Hanna Sillén, 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 Johnny valdes att justera protokollet.

3. Ekonomi
Utfall från verksamheten från kalenderår 2010 ligger på -65 000 kr som vi kommer att
ta med oss in i verksamhetsår 2011.

Förbundet har fått tilldelat 43 000 kr i landslagsstöd för 2011.
På kommande möte presenteras budgetförslag för 2011.

4. Elitutveckling
Under hösten 2010 deltog Ebba, Mattias, Petter och Anders på möte med RF angående
elitutveckling. För att få ta del utav kommande landslagsstöd är det ett krav från RF:s
sida att varje idrott i Svenska Budo- & Kampsportsförbundet har en grenprofil med
kravanalys, kapacitetsprofil och utvecklingstrappa. Ett första utkast är inlämnat 2010
och ett färdigt arbete ska vara kansliet tillhanda senast 30 april 2011.

Ebba är elitansvarig och kontaktperson för detta arbete gentemot kansliet och RF.
Förbundet har tidigare anmält Nils Widlund för möjlighet till riktat stöd (25 000 kr) och
skickat in avtal som är under beslutande hos RF.

5. Utvärdering JVM
Efter kort rapport från JVM kan meddelas att Soumia förlorade sin första match mot en
iranska.

Rapport från tf. coach Kevin Arroyo har ännu inte lämnats. Ebba påminner Kevin om
detta.

6. Sponsring
Framtagande av sponsringssamarbete med Adidas pågår, ännu har inte avtal skrivits.
Mattias har lämnat förslag på produktuttag och inväntar feedback.

7. Stipendier
Ebba har lämnat över stipendiearbetet till Micael. Micael har skrivit ihop ett förslag till
ansökan som resten av styrelsen ska läsa igenom. Vidare kontakt sker via mejl.

8. SM 2011
SM arrangeras av Södermalms Shaolin och Quan Fa i Stockholm 14/5. Finalerna går i
samband med Kung fu festivalen i Kungsträdgården. Lokal för SM saknas u nuläget.

9.

Kung Fu Festivalen
Peder Finnsiö, projektledare för arrangemanget, har skickat inbjudan till samtliga
föreningar med kopia till styrelsen.

10. Landslagssatsning 2011
Landslagsstöd på 43 000 kr har tilldelats förbundet. Styrelsen ska vid nästa möte
planera vad pengarna ska användas till. Preliminärt gäller att delar ska gå till VM.

Datum för VM är ännu inte officiellt, men vi ska redan nu se över möjligheterna med
finansiering och deltagande.

I enlighet med framtagen kravprofil (elitutvecklingsverktygen) baseras uttagning av
landslag på detta dokument och möjlighet till medalj. Nya kravprofilen ska givetvis
distribueras till föreningarna.

I år arrangeras även det första traditionella EM, inbjudan har nått förbundet.

Anders håller i sanshouläger 12/2 i Stockholm. Är en form utav uppsamlingsläger för
de som satsar på tävling och vill vidareutvecklas. Inbjudan ska läggas upp på
hemsidan och skickas ut till föreningarna (Ebba).

11. Övriga frågor
-

12. Nästa möte
Årsmöte 26/3 i Stockholm.
Styrelsemöte (hel helg) ska hållas före detta, förslag 5-6/3 alternativt 12-13/3.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Lexmark

Johnny Olsson

