Protokoll styrelsemöte
Plats: Kansliet 2011-03-13
Närvarande: Ebba Lexmark, Mattias Lindh, Johnny Olsson, Petter Sande, Luciano Macri, Micael
Sporre, Hanna Sillén.
Delges: Peter Brejcha, Niklas Borgh.

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

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

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.

4. Ekonomi
Förbundet har gått in i 2011 med ett underskott på ca 60 000 kr. Med anledning av detta
föreslår Johnny att fokus för budgeten 2011 skall ligga på att nolla ut underskottet till
2012.

5. Nya medlemmar
Styrelsen välkomnar följande föreningar till förbundet: Jönköping Kung Fu Akademi,
Jönköpings Sanshou Förening, Krylbo Wudang practical Tai Chi Chuan Förening.

6. Tävling
RM I: Westerås Tai-Nui Club arrangerar i Västerås 2 april. Sanktion har beviljats och
inbjudan till föreningarna har gått ut.

SM/RM II: Södermalms shaolin arrangerar i Stockholm 14-15 maj. Utvalda finaler
kommer att gå i Kungsträdgården i samband med Kung Fu Festivalen.

Traditionellt EM: Arrangeras under en vecka med start 9 april i Tallin. Medaljchanser
prioriteras vid uttagningen.

VM: Arrangeras under en vecka med start 6 oktober i Ankara. Medaljchanser prioriteras
vid uttagningen.

Budget för landslagssatsning 2011 är 43 000 kr. Fördelningen mellan Trad. EM/VM
och Taolu/Sanshou bordläggs till kommande möte. Johnny undersöker möjligheten till
att söka extra anslag/medel till landslagssatsning.

7. Kung Fu festivalen
Peter Finnsio och Gunnar Malm presenterade senaste rapporten. På det stora hela börjar
festivalen bli ”klar”. Pressmeddelande har gått ut och festivalens webbsida lanseras
v.11. Förbundet har ingen möjlighet att bidra finansiellt till festivalen men styrelsen
ställer hjälp och stöd till förfogande.

8. Internationella stimulansbidraget
Förbundet har fått ansökan beviljad om att undersöka möjligheterna till att arrangera ett
EM 2012/2014, dvs. göra en förstudie. Därmed erhåller förbundet 40 000 kr för detta
ändamål. Förstudiens kommitté består utav Mattias och Gunnar Malm.

9. Nya sanshouregler
Frågan ajourneras till nästa möte.

10. Nya stadgar
Frågan beslutas om på årsmötet, ändringar presenteras av huvudstyrelsen. Underlaget
skall skickas ut till medlemsföreningarna inför årsmötet.

11. Ansvarsområden styrelsen
Följande områden är centrala i styrelsen:
Sportchef
Ordförande domarkommittén
Webb- och informationsansvarig (delvis ny)
Stödperson krishantering (under framtagande)

12. Utvecklingsverktyg, krishantering och tävlingsrutin
Under helgen 12-13 mars samlades styrelsen för att arbeta fram specificerande
dokument som skall ligga till grund för förbundets rutiner.


För att få ta del av kommande elitstöd är det ett krav från RF att förbundet skall
ta fram en utvecklingstrappa och implementera den som en del av
utvecklingsverktyget. Petter och Ebba fortsatte utveckla den tidigare framtagna
kravprofilen och startade arbetet med utvecklingstrappan. Verktyget skall vara
inlämnat till kansliet senast 25 april.



Niklas och Johnny formulerade en krishanteringsplan som skall ligga till grund
för agerande vid en eventuell kris. Återstående arbete är att definiera
försäkringar och utforma en lista över kontaktpersoner.



Hanna och Micael påbörjade arbetet med att ta fram en rutin för arrangerande
av nationell tävling (SM/RM). Tanken är att ett sådant dokument ska underlätta
för medlemsföreningar att arrangera tävlingar utan att behöva besitta all
kunskap själva.

13. Övriga frågor
Förbundet har av RF fått 25 000 kr i riktat stöd att gå till Nils Widlunds utveckling
inom idrotten.

Stipendieansökan är så gott som klar att skickas ut.

14. Nästa möte
Telefonmöte 16/3 kl 20
Årsmöte 26/3 i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Ebba Lexmark

Petter Sande

