
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 

Var:  Ylab, Stockholm  

När: Söndag 31 augusti 2014 

Närvarande:  Yvonne Lin, Romain Schwab, Luciano Macri, Li Min Hua,  

Nicklas Sigurdh 

§ 1 Val av mötesordförande 

YL valdes som mötesordförande 

§ 2 Val av mötessekreterare 

 RS valdes som mötessekreterare 

§ 3 Val av justerare 

LMH och LM valdes som justerare 

§ 4  Godkännande av dagordning 

 Dagordning godkändes 

§ 5  Föregående protokoll 

 Föregående protokoll genomgicks 

§ 6 Verksamhetsrapport  

 Administration 

o YL sammanfattar aktiviteten som liten under sommaren. YL får inte de 

mejl som är adresserad till info@svenskwushu.se och därmed måste detta 

undersökas av NS. 

o Ljungby Cup sanktionerades av styrelsen. Tävlingen kommer att äga rum i 

Sönerbohallen 25/10/2014. Kontaktperson: Jonas Alvarsson. Sanktion om 

tävling TIA intern. jonas.alvarsson@tele2.se. 

o YL har fått lösenord för att kunna godkänna/sanktionera tävlingar. 

Styrelsen tillsammans med landslagschef ska sanktionera tävlingar. 

o NS meddelar att han avgår som ledamot i styrelsen pga. tidsbrist och nya 

sysselsättningar. NS kan fortfarande hjälpa till vid behov och i mån av tid. 

 Kommunikation 

o LM har för uppgift att stödja och hjälpa föreningar som vill arrangera 

tävlingar. YL lägger ut information på hemsidan. 

o NS undersöker vem som får de mejl som adresseras till 

info@svenskwushu.se. 

o YL har meddelat budoförbundet att Thabo inte längre är elitansvarig. 

o RS uppdaterar hemsidan att tävlingssanktionering går först via Budo-

förbundet. 

o För att spara tid, underlätta och utföra ett mer effektivt arbete föreslås att 

styrelsen träffas på kortare Skype-arbetsmöte oftare.  

 Medlemsutskott 
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o Kolla upp stora fondboken 2011 för föreningar för att söka ekonomiskt 

stöd 

o YL tar kontakt med föreningar anslutna till gymnastikförbundet. 

 Landslagsorganisation 

o Vi har tagit fram ett underlag för en kravanalys för både taolu och sanshou 

och tester som ska mäta de erforderliga kapaciteterna. Detta ska 

presenteras till nästa landslagstillfälle. 

o Nästa landslagsträning söndag 7 september, träning med Anatoli 

Grigorenko och Kevin Arroyo. Tester och mätningar står i program för 

landslagsträningen plus 2 träningar med Kast och poänggivande tekniker 

som huvudfokus. 8 utövare som är med i landslaget och 

utvecklingsgruppen och som kommer från 5 olika klubbar kommer att 

delta. 

o Taolu: RS och LMH kommer att studera möjligheterna att ha öppna 

träningstillfälle för förbundetsmedlemmarna. Ett träningstillfälle per 

månad skulle vara en bra början. 

o LMH föreslår att vi samlar de ungdomar som tävlar på SM för att försöka 

skapa en utvecklingsgrupp bland dessa. 

o RS föreslår marknadsföringen wushu genom utomhus/skol-event som ett 

lämpligt sätt att nå många yngre barn och ungdomar och för att bygga upp 

ett bredd för junior-tävlande. 

o YL undersöker den möjlighet att få in wushu på Sthlm 08 

kungsträdsgården. 

o Den 7-9 november 2014 är det Hälsomässan. YL studerar möjligheten för 

uppvisning för barn o ungdomar som tränar taolu.  

o Vi utformar ett förslag till endag/helgsutbildning för tränare. (workshop i 

oktober) 

o Hälsomässan i Göteborg: YL tillfrågar den ansvarige att ordna en taolu-

tävling.  

o CWA – gåva, Den förra styrelsen gjorde en orättvis behandling och 

utdelning av CWA-gåvan som innehöll vapen och sanshou-utrustning. Den 

sanshou-utrustningen skulle vara förbundets utrustning men har bara 

använts av och finns kvar hos SWI. Denna utrustning ska återkallas av RS 

och användas av Sanshou landslaget och olika event som förbundet 

anordnar. 

o LMH, Gunnar Malm och Peder Finnsjö tog emot gåvan för förbundets 

räkning. Li Min Hua gjorde inventarier för att sen dela ut material till olika 

klubbar när det gällde vapen. LiMinHua ska hitta den lista som hon skrev 

då för att styrelsen ska kunna få tillbaka den utrustning som ska vara 

tillgänglig för klubbmedlemmar/förbundets aktiviteter. 

 Elitansvarig: allt ärende gällande elitverksamhet ska skickas till landslagschefen RS 

§ 7 Ekonomi  

 Arbetssätt: budoförbundet gör all betalning och kassören Jerry Lundström 

underskriver 



 Resultaträkning 

Resultatrapport sista juli 2014 visar resultat 116 472 kr 

 Balansräkning 

(Inventarier och verktyg 10 000 

Anläggningstillgångar 5 000) 

YL efterlyser siffror på kundfordringar och leverantörsskulder. 

 Likvida medel X 

 Ansökan stimulansbidrag. Vi har sökt ett stimulansbidrag för ett internationellt 

utvecklingsarbete. 

 YL tar kontakt med budo-förbundet i fråga om kontering 

§ 8 Fokus framöver   

 Bygga upp taolu-verksamhet 

 Uppmuntra klubbar att hålla tävlingar  

§ 9 Nästa möte: 28 september kl. 13-15 på Ylab. 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Sekreterare och protokollförare 

Romain Schwab 

 

____________________ 

 

Justerare 

Luciano Macri    Li Min Hua 

 

____________________   ____________________ 


