
 

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm 

När: söndag den 29 april 2018, 15.00 – 17.00 

Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Zana Rahimi, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren, 

Luciano Macri, Anwar Dekhani och Li Minhua. 

1. Mötet öppnas 
2. Mötesordförande - Peder Finnsiö 
3. Mötessekreterare - Ulrika Blom 
4. Justerare  -  Viktor Nordgren och Peder Finnsiö 

 
5. Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – Ulrika, Viktor 

Föregående protokoll skrevs på. Även årsprotokollet och protokollet från konstituerande 

mötet måste skrivas på och arkiveras.  Viktor ska ordna med detta. 

Genomgång av rutin kring protokoll. Protokoll ska, efter att det justerats, skrivas ut och 

skrivas på, scannas in och mailas till Peder, och det påskrivna originalet arkiveras på 

kansliet. 

Styrelsen beslutar att Peder alltid ska vara en av justerarna. 

6. Ekonomin, status – Zana 

Zana har studerat föregående resultatrapport och informerar övriga styrelsen.  

Vi ligger i fas med budget. Till nästa möte (efter EM) gör vi en ny avstämning. 

 

7. EM – deltagande status och kostnad 

Allt under kontroll, samtliga föreslagna deltagare kommer att åka. 

Dock lite problematiskt med visumansökningar för vissa deltagare då det måste göras på 

arbetstid. Ulrika får i uppdrag att hjälpa till med visumansökan för de som inte själva 

hinner ordna med detta. 



Då det alltid tenderar att bli stressigt med det administrativa innan resor till tävlingar 

beslutade styrelsen att sätta ihop en checklista inför tävlingar. Kom även förslag på att i 

förväg samla in uppgifter om tävlande/landslaget. Peder tar på sig detta. 

Styrelsen konstaterar att Facebook inte är tillförlitligt som kommunikationsmedel 

eftersom inte alla är aktiva där, och beslutar att framöver ska att ett officiellt mail alltid 

ska skickas till alla berörda/tävlingsdeltagande för att säkerställa att alla fått den 

information de behöver. 

 

8. Rikslägret; utfall ekonomiskt och praktiskt 

Det var ett lyckat riksläger med deltagare från Göteborg, Umeå, Malmö, Stockholm och 

Uppsala. Totalt ca 30 deltagare inklusive barngruppen. Wang Ge fick förhinder och kunde 

därför inte coacha på rikslägret, men Jakob och Mathias delade på ansvaret istället. 

Rikslägret gick runt ekonomiskt (vilket var målet) med ett litet överskott. 

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha ett till riksläger redan till hösten. 

9. Landslagsorganisation 

Taolu - Jakob Isaksson är tillförordnad landslagscoach istf Wang Ge, som ger besked efter 

sommaren om sin roll. 

Sanda – Styrelsen beslutar: Gunnar Malm blir huvudcoach och Besim Sejdiu och Chen 

Zhong Bao blir assisterande coacher. 

10. Domarutbildningar – status resa m m 

Allt under kontroll. Papper ska skickas in vilket Peder tar ansvar för. 

11. Tävlingssystem i taolu 

Arbetet är påbörjat. Kravspecen klar. Smoothcomp verkar vara bästa alternativet. 

 

12. Information och PR – status 

Redaktörsgruppen, bestående av Ulrika, Viktor, Peder och Jakob, har haft ett första 

möte. Gruppen har valt en flytande arbetsfördelning för att inte vara personberoende. 

Förslag på ny url: förbundet har också: swewuf.se och swedenwushu.se med flera– det 

vore kanske bra att ha EN domän som funkar på både svenska och engelska? 

Styrelsen beslutar att byta domänen till swedenwushu.se. Även e-postadresser kommer 

bytas. 

 

13. Långsiktiga projekt & tävlingar under året – Nordic Wushu Open & Stockholm Kung 

fu festival 1-2 dec 



Styrelen föreslår att Nordic Wushu Open ska innehålla tävlingar i både Taolu, Sanda och 

push hands.  

Plats Älvsjömässan. 

Peder återkommer när det blir spikat att det blir av. 

Styrelsen beslutar att kontakta förbund i andra länder för att fråga om intresse att 

deltagande (efter det är spikat att det blir av). 

 

14. Kinesisk kulturfestival i Kungsan 24e maj 

Styrelsen beslutar - inget officiellt deltagande från förbundet, däremot får klubbar gärna 

ställa upp. 

 

15. Materialinköp - behov och eventuell sponsoring 

Peder informerar: Wesing är intresserade av att sponsra oss med utrustning. Det vi 

främst behöver är en Taolumatta (10x2 meter), fightingutrusting (tävlingsbox) och 

eventuellt även en sandamatta. Vi får ungefär 50% rabatt. Peder återkommer med 

exakta priser. 

 

16. Ny budget – riktlinjer och förslag 

Bordläggs till nästa möte. 

17. Övriga frågor 

Pars cup i Iran (Sanda) – Peder ska skicka en officiellt tack för inbjudan men tyvärr kan vi 

inte komma. 

Suppleanter (Li min och Anwar) behöver inte vara med på alla styrelsemöten men ska ta 

del av all information (protokoll). 

Protokoll ska hädanefter skickas ut på mail (inte FaceBook) till hela styrelsen. 

Styrelsen beslutar att Li Min blir domaransvarig för Taolu. 

GDPR - Ulrika informerar om ny lagstiftning som påverkar oss som styrelse. Inför att den 

nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018 behöver vi dokumentera vilka personuppgifter vi 

tar in, vad vi gör med dessa samt ha en rutin för gallring av personuppgifter. Eventuellt 

även lägga upp en text på hemsidan om samtycke. Ulrika får i uppdrag att ordna detta. 

18. Nästa möte 

Söndag 3 juni 2018 kl 15.00 SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm. 



 

 

 

                Sekreterare 

Ulrika Blom                 

 

 

 

                    Justerare      Justerare  

                  Viktor Nordgren                                               Peder Finnsiö 


