STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm
När: Söndag den 30 september 2018, 15.30 –17.30
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren, Luciano Macri,
Anwar Dekhani, Zana Rahimi och Li Min Hua.
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Mötet öppnas
Mötesordförande - Peder Finnsiö
Mötessekreterare - Ulrika Blom
Justerare - Viktor Nordgren och Peder Finnsiö
Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – Ulrika, Viktor, Peder

6. Ekonomin, status och budgetutrymme – Zana
Zana redogör för status på ekonomin. Cirka 14.000 SEK finns kvar av årets intäkter.
Utgående balans är SEK 192.946,97. Vi ligger därmed i balans med RFs budget.
7. Domarregler i sanda godkända
Kamsportdelegationen har godkänt sanda-reglerna efter ett förtydligande av vilka
ändringar som gjorts.
8. Materialinköp – status
Beställt, betalt men kommer tyvärr inte bli levererade i tid till tävlingen den 13
oktober. Wushuförbundets logga kommer finnas på mattan.
9. Rikslägret i sanda 15 september
Rikslägret blev mycket lyckat .Genomfördes i SATS lokaler på Kocksgatan där dom har
en kampsportsavdelning. Lokalen var bra och prisvärd och värd att ha i åtanke för
framtiden.
10. Wang Ge – landslagscoach i taolu, status och villkor
Styrelsen beslutar att förhandla vidare med Wang Ge för en budget på SEK 10.000/år
i arvode utöver resor och boende.
11. Tävlingar 13 oktober- i taolu och sanda, samt domarkurser

Allt går enligt plan och anmälningar börjar komma in. Önskvärt att de som ska delta
anmäler sig så tidigt om möjligt för bättre planeringsmöjlighet av arrangemanget.
Domarkurs ska hållas både i Taolu och Sanda. Åldersgräns att delta på kursen 15 år.
12. Nordic Wushu Open & Stockholm Kung fu festival: status och bemanningtävlingskommitté?
Allt går enligt plan. Styrelsen beslutade att skapa en tävlingskommitté bestående av
samtliga närvarande på dagens möte utom Zana Rahimi, se Närvarande överst i
protokollet.
13. Hantering av protokoll – hänvisa till kansliet?
Styrelsen beslutar att antingen ska samtliga protokoll läggas upp på hemsidan eller så
ska information om hur man får tag på protokollen läggas på hemsidan. Sekreteraren
får i uppdrag att undersöka vilket som är enklast att administrera, och därefter utföra
uppdraget.
14. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade beställning av landslagströjor (vita piké med blå/gul logga) och
landslagsoveraller samt visitkort. Styrelsen beslutar att beställa tröjor och visitkort
(personliga till Anwar, Li Min Hua och generella till övriga), men vänta med
overallerna.
15. Nästa möte
Söndag 28 oktober 2018 kl 15.30 på SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm.
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