Protokoll styrelsemöte 5-2009
Plats: Telefonmöte, 2010-01-24.
Närvarande: Peter Brejcha, Hanna Sillén, Niklas Borgh, Petter Sande, Ebba Lexmark, Mattias
Lindh.
Delges: Richard Hellström, Micael Sporre, 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. Ekonomi
Hanna rapporterade att förbundet inför det nya verksamhetsåret har en ingående balans
på - 52 700 kr. Större kostnader under 2009 har varit framtidskonferensen och VM i
Toronto.

Hanna kontaktar Mona på kansliet för att ta del av en mer specificerad ekonomirapport
samt för att ta reda på när budgeten för 2010 sätts.

4. EM 2010
Mötet beslutade att förbundet står för resekostnaderna enligt följande fördelning av tio
st deltagare till EM i Turkiet 6-14 mars: tre sanshoutävlanden (varav minst en junior),
tre taolutävlanden, en sanshoucoach, en taolucoach tillika teamleader, en domare och en
taolucoach för inskolning.

Budgeten för EM är satt till 100 000 kr.
För uttagningen till sanshoulaget ser styrelsen att Anders Persson är närvarande vid
Swedish Open i Kalmar 13 februari. Båda landslagscoacherna ska även ta fram en
”rankningslista” över uttagna till EM.

Ny rutin i förbundet: Styrelsen beslöt att införa val av landslagscoacher med mandat
under en fyra-årsperiod med start 2010. Petter Sande utsågs till landslagscoach för taolu
och ersätter därmed Nicklas Sigurdh som tidigare avböjt fortsatt medverkan. Ebba har
även frågat Anders om han önskar fortsätta som landslagscoach för sanshou. Anders
tackade ja. Mattias har i uppgift att mejla detta beslut till föreningarna.

5. Kommande arrangemang
a) Swedish Open i Kalmar 13/2
Styrelsen beslutade att förbundet subventionerar resekostnaderna (ej logi och mat) för
tre sanshou- resp taoludomare till tävlingen. Förbundet står ej för transport av
tävlingsmattor/plattform och annan tävlingsutrustning.

Förbundet beviljar arrangörens sanktionsansökan för Swedish Open 2010.

6. Hemsidan
Beslut togs att hemsidan anses vara tillräckligt färdig för att omgående sättas i drift.
Styrelsen har i uppdrag att uppdatera sidan löpande.

7. Årsmötet
Årsmötet hålls 20 mars i Stockholm. Inför detta ska styrelsen ha ett möte den 19/3.
Mattias kontaktar kansliet för att fastställa deadline för verksamhetsberättelsen.

8. Profilmaterial
Styrelsen ska höra med Micael om möjligheten att ta fram t-shirts till EM.
9. Nästa möte
Datum för nästa möte (telefon) är den 16/2 kl 20.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Lexmark

Peter Brejcha

