STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm
När: söndag den 25 mars 2018, 15.30- 18.30
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Zana Rahimi, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren,
Luciano Macri, Brusc Dallaho, Anwar Dekhani och Li Minhua.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas
Mötesordförande - Peder Finnsiö
Mötessekreterare - Ulrika Blom
Justerare - Viktor Nordgren och Jakob Isaksson

5. EM – deltagande ja/nej; vilka är kvalificerade, vilka bör och kan åka, samt
finansiering
EM i taolu TaijiQuan och NeijiaQuan (Internal) samt Wushu (modern) arrangeras i år den 11-13
samt 16-20 maj i Moskva, Moscow Wushu Palace.
Förra omgången detta EM hölls, i maj 2016, skickades 5 deltagare från Wudang Pai så detta år vill
man satsa på andra deltagare från landslaget. Man vill hellre skicka en lite större grupp och låta
deltagarna finansiera en del av resan samt stå för kostnaden för läkarintyg. Två av deltagarna
kommer agera coacher för att på så sätt undvika coachkostnader. Till Wushun, som ligger några
dagar efter, kommer endast en deltagare skickas, Jonatan Nirmark, han kommer vara där med
det norska landslaget och coachas av Kim Gibson. I år kommer man inte skicka något landslag till
EM i sanda, eftersom det inte hölls något SM i sanda och man således inte har något landslag i
sanda.

Förlag på deltagare:
TaijiQuan - Norea Humla, Niklas Borg och Mathias Sandström, Jakob Isaksson och Joakim
Pettersson.
Wushu – Jonathan Nirmark
En överslagsbudget gjordes under sittande möte och total kostnad för resa, boende, mat,
visum och tävlingsavgifter för alla deltagare beräknades till ca 48 000 SEK. Om varje
deltagare betalar 2 000 SEK (+ läkarintyg) blir total kostnad för förbundet ca 36 000SEK.

Domarkostnad 7000 SEK.
Styrelsen beslutar att skicka ovan föreslagna deltagare för den framtagna budgeten.
Styrelsen beslutar att även skicka en domare (Li Minhua) för domarkostnaden.
Jakob och Viktor stämmer snarast av med deltagarna att de är villiga att åka med
gällande förutsättningar och skickar därefter in anmälan till EM måndag 26 mars (sista
datum för anmälan).
6. Landslagsorganisation – hur ska den se ut, vem på vilken post
Styrelsen beslutar att det inte behöver finnas namnsatta landslagstränare, det räcker
med namnsatta landslagschefer (administrativ) och –coacher (ansvarig för träningen).
Däremot att det ska finnas två landslagschefer, en för taolu och en för sanda.
Styrelsen beslutar att tillsätta följande personer:
a. Taolu
i. Landslagschef – Viktor Nordgren
ii. Landslagscoach - Wang Ge (huvudcoach) och Jakob Isaksson + Mathias
Sandström (assisterande coacher)
b. Sanda
i. Landslagschef – Luciano Macri
ii. Landslagscoach - Styrelsen beslutar att utse Sanda Landslagscoacher
vid nästa möte. Kandidater till coach/tränare är Besim Sejdiu, Gunnar
Malm, Halmat, Chen Zhong Bao (Gbg)
7. Domarutbildningar för internationell licens
De internationella domarlicenserna går ut vart 4de år och nu är det dags att förnya dessa
för våra domare. Det kommer hållas en 7 dagar lång domarkurs i Italien. Arrangerat av
IWUF. 1 maj deadline att anmäla sig. Kostnaden är 10.000 SEK per person.
Styrelsen beslutar att skicka följande på domarutbildningen:
Sanda - Anwar Dekhani (förnya och bli A-domare) och Michael Sjölin
taolu – Li Minhua (förnya)

8. Utskott och kommittéer – vad ska göras, vilka behövs och vem/vilka ingår?
Det nuvarande upplägget med de olika utskotten och kommittéerna diskuterades under
mötet och man kom fram till att de inte längre tjänade sitt syfte. Man beslutade att
istället upprätta två nya kommittéer som kommer fokusera på taolu respektive sanda.
Styrelsen beslutar att:
Jakob Isaksson blir ordförande för Taolu kommittén
Luciano Macri blir ordförande för Sanda kommittén
Ordförande för kommittéerna tar fram förslag för hur de vill strukturera upp
arbetena i varje del.
Peder Finnsiö blir tävlingsansvarig.
9. Kortsiktiga projekt: tävlingar, riksläger, uppvisningar, sanda-SM 2018?
Rikslägret:
Syftet med lägret är att det ska vara öppet för alla, barn och vuxna och inte endast
landslaget för att på så sätt skapa ett ökat engagemang.
(Nytt) datum – 21-22 april. Kostnad för deltagare 500 SEK – kostnader och intäkter
beräknas gå på ett ut. Plats: Gränby (Lördag – stor sal, Söndag –flera mindre salar).
Sanda- SM 2018:
Tyvärr blev inget sanda SM i Göteborg. Styrelsen beslutar att inte genomföra något
Sanda-SM 2018 och satsa på det nästa år istället.
Förslag på övriga tävlingar diskuterades, t ex:
Östersund – sanda cup tävling.
Pushhands i kombination med barntävling mm i slutet på året.
Möjligheten att genomföra tävlingar på Kampsportsfestivalen Älvsjömässan 1-2
december.
Pars Cup - Internationell tävling i Iran i augusti 2018. Hög standard. Dom står för
transport, hotell och deltagare behöver endast bekosta resan dit. Skulle inte innebära
några kostnader för förbundet.
World Cup i november.

10. Tävlingssystem i taolu
Styrelsen beslutar att ta fram ett tävlingssystem för taolu med Smooth Comp.
Utvecklingskostnad - 5000 SEK. Niklas Sighurd kravställare.
11. Långsiktiga projekt under året
Kampsportsfestivalen i Älvsjö 1-2 december. Se punkt 9 ovan. Viktigt är att lägga fokus på
publiken. Inkludera show och uppvisning.
Generellt - Vi måste bli bättre på att gå ut med information om olika arrangemang och
tävlingar i god tid innan.
12. Information och PR - hur gör vi det bäst och vem/vilka ansvarar för vilken
information på hemsida, kalender och fb?
Styrelsen diskuterade övergripande strategi för hur vi ska hantera hemsida och Facebook.
Planen är att lägga ut informationen på hemsidan (Wordpress) och länka dit från
Facebook för att slippa dubbelinformation i den mån det är möjligt. Man diskuterade
även rutiner för bildupplägg på Facebook. Det bör vara max 5 bilder per inlägg.
Styrelsen beslutar att Jakob Isaksson, Viktor Nordgren, Peder Finnsiö och Ulrika Blom får
redaktörs- och administratörsroll på både FB och hemsidan.
13. Materialinköp - behov och eventuell sponsring
Tävlingsutrustning behövs för Sanda. Peder lyfte frågan om sponsring från Wesing. Man
diskuterade att ta fram en Tävlingsbox – en låda med utrustning som ALLA klubbar får
använda vid tävlingar.
För taolu är det främst gröna mattan som är ett problem. Den är stor och tung och
besvärlig och kostsam att transportera till tävlingar. Om det fanns lättare mattor som är
enklare att transportera så skulle fler tävlingar kunna arrangeras.
Styrelsen beslutar att Peder tar fram ett förslag på vilken utrustning som ska införskaffas
och hur.
14. Allas synpunkter på vad som är viktigast att göra i förbundet!
Denna punkt hanns ej med men många synpunkter framkom i övriga diskussioner under
mötet.
15. Ny budget baserat på ovan – riktlinjer och förslag
Styrelsen beslutar att Peder tar fram en ny budget.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
17. Nästa möte
29 april kl 15.00 samma plats.

Sekreterare
Ulrika Blom

Justerare
Viktor Nordgren

Justerare
Jakob Isaksson

