
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 

Var:  Ylab, Drottninggatan 91, Stockholm  

När: Söndag 28/9 13-15.00 2014 

Närvarande: Yvonne Lin, Romain Schwab, Viktor Nordgren,  

Luciano Macri, Louis Linn, Lainy Grönman 

§ 1 YL valdes som mötesordförande 

§ 2 RS valdes som mötessekreterare 

§ 3 LM och VN valdes som justerare 

§ 4  Dagordning godkändes 

§ 5  Föregående protokoll genomgicks 

§ 6 Verksamhetsrapport:  

 Administration: artikel på hemsidan om satsning för de traditionella stilarna 

 Medlemsfrågor: VN har sammanställt att förbundet har 77 klubbar vars 69 är 

aktiva. Det är ungefär 2334 utövare i vårt förbund. 

 Landslagsorganisation: RS meddelar att nästa landslagsträning i sanshou kommer 

att äga rum söndag den 12 oktober 2014, med 2 träningspass plus ett teoripass 

med genomgången av tester- och mätningsresultater. 

§ 7 Ekonomisk rapport:  

Styrelsen beslutar att YL tar hand om ekonomin eftersom Jerry Lundström är 

otillgänglig. 

 Resultaträkning: 116 000, verklig: 110 000 

 Balansräkning: Samma som förra 

 Likvida medel: 10 000 

§ 8 Övrigt: 

a) Presentation om SM veckan v 27 2015, som potentiellt datum för SM i Wushu: 

http://www.sbf.se/2014/03/24/sm-veckan-sommar-2015-i-sundsvall/ 

b) Kandidat IWUF/EWUF: ledamöterna ger sitt svar före 

c) Traditional competition in holland 

d) Förslag: olika tävlingar för olika stilar 

e) LG vill att förbundet ska lyfta traditionella stilar, via vår marknadsföring, med 

tävlingskategorier för dem. Kval för tävling. LG säger att publiken är intresserad av 

stil vs stil. 

Klubb, stil, representation som ska presenteras som marknadsföring på tävlingar. 

LL tycker att förbundet ska promotera varje stils kultur och karaktär/identitet 

vilket är viktigt för klubbarna. 

http://www.sbf.se/2014/03/24/sm-veckan-sommar-2015-i-sundsvall/


Förbundet ska kontakta de traditionella stilarnas representant för att anordna ett 

möte om traditionella stilar för att försöka höra vad de tycker vi kan förbättra för 

dem i förbundet. Stilar från Hung gar, Shaolin, Choyleefut, Choygar, 

WingChun/Tsun, WuDang med flera. Målet är skapandet av en ny kommitté för de 

traditionella stilarna som strävar mot att utveckla och promotera dessa. 

 

Förbundet ska lägga till så småningom information/artiklar om de olika stilarna 

som finns i vårt förbund. Bra att fråga till stilrepresentanterna om man kan ta info 

från dem/deras hemsida och editera. 

 

Förslag för eventuell Wushu-SM under SM veckan v 27 2015. Möjligtvis göra Kval 

före SM-veckan och finaler i Sundsvall på SM-veckan. En viktig punkt skulle vara 

att försöka sätta de traditionella stilarna i rampljuset.  

VN ska hämta mer information om Ljungby cup. 

 

Angående valet av det nya ordförandet till EWUF ska varje styrelseledamot 

återkomma senast söndag den 5 november. 

 

§ 10 Nästa möte: den 9 november 2014, Artillerigatan 59 

§ 11 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare och protokollförare 

 

_______________________ 

Romain Schwab 

 

 

Justerare 

 

________________________  ________________________ 

Luciano Macri    Viktor Nordgren 


