Protokoll styrelsemöte 3-2009
Plats: Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli, 2009-11-07
Närvarande: Peter Brejcha, Hanna Sillén, Michael Sporre, Niklas Borgh, Petter Sande, Ebba
Lexmark, Mattias Lindh, Richard Hellström
Delges: Luciano Macri.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning samt val av justerare
Dagordningen fastställdes enligt förslag och Peter valdes att justera protokollet.

3. Föregående protokoll
Mötesdeltagarna tog del av protokollet som sedan lades till handlingarna.

4. Utvärdering av VM 2009
Önskemål finns att utveckla kunskaper i mental träning och idrottspsykologi för både
coacher och tävlanden. Detta kan ses över tillsammans med andra underförbund. Det
svenska förbundet behöver även representeras på mästerskapens möten och konferenser,
Li Min Hua är framröstad som eventuell representant.

5. Inval i förbundet
Styrelsen godkänner invalshandlingarna från ”Shoot VGB IF Wushu” och
vidarebefordrar denna rekommendation till kansliet.

6. Verksamhetsberättelse
Petter fungerar som koordinator för att sätta ihop dokumentet. Tillsammans med Hanna
ska även bilder tas fram. Mer om detta kommer när det blir aktuellt.

7. Ekonomi
Hanna rapporterar att förbundet har god ekonomi och att detta tillsammans med det
elitstöd som förbundet erhåller innebär att vi har ett överskott. Efter uppmaning från
Stefan Stenudd kommer större delen av detta gå till framtidskonferensen 2009,
tävlingsverksamhet och domarutbildningar samt stöd under 2009/2010.

8. Förbundsloggan
Hanna presenterade ett förslag på loggan och mötet antog den som gällande logga för
förbundet. Loggan ska officiellt presenteras på framtidskonferensen.

9. Hemsida
Sidan är under uppbyggnad och Niklas arbetar kontinuerligt detta. Önskemål finns att ta
fram en funktion på sidan för ”nya händelser” och ”kalendarium”. Hemsidan ska
presentas på konferensen med en uppmaning till föreningarna att även lämna in
material.

10. Kommande arrangemang
a) Stockholm Kung fu festival
Bidragskursen med Uffen Redhe var uppskattad och en dvd kommer att delas
ut på konferensen. Angående finansiellt stöd för festivalen från förbundet togs
beslutet att förbundet inte står för handpenningen till arrangemanget.
Förbundet avvaktar med beslut om annan subvention bör utgå.
b) Framtidskonferensen
Ebba gav en rapport om läget för konferensbokningen. Kostnaden (enbart
hotell och konferens) för ett arrangemang med ca 40 deltagare kommer att bli
ca 70 000 kr. Till detta kommer även ersättning för reseutlägg för deltagarna
(max 2 000 kr pp). Detta godkändes av mötesdeltagarna.

Till konferensen ska även roll-ups och profilmaterial hämtas från kansliet.

11. Tävling
-

Stockholms Wushuskola arrangerar en öppen taolutävling i Stockholm 20/11.

-

SM kommer att gå av stapeln i maj – detta ska annonseras ut på hemsidan!

-

Möjligheterna att hålla ett RM i januari ska ses över – Peter kontaktar T.I.A om
detta.

-

För att en tävling ska erhålla sanktion från förbundet krävs det att tävlingen
uppfyller de krav som finns angett för hos Budo- & kampsportsförbundet.

-

För medaljer ansvarar förbundet och en mall med logga och text ska tas fram för
detta. Micael har i uppdrag att ta fram kostnads- och layoutplan.

-

Petter har i uppdrag att ta fram en mall för regler om ”uppförande” för deltagare på
internationell tävling.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls i samband med konferensen 22/11.
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