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Datum 2013-01-27 
Plats        Y-lab, Drottninggatan 91, Stockholm 
Närvarande: Peder, Mathias, Thabo,  Gunnar, Marie och Yvonne 
Frånvarande: Nicklas 
 
Protokoll 
1. Föregående protokoll 

 Inget att kommentera 
2. Ekonomi –Marie 

 Förbundet har betalat tillbaka skulden till Budoförbundet. Därmed är det 
målet uppfyllt. 

 Resultatet blev 35 0000 
 En faktura för deltagandet i Älvsjömässan på 16 000 är fel. Peder och Yvonne 

reder upp.  
 Likviditet kvar för förbundet är 6 000 kr. 

3. Elitstöd – Thabo 
 Framgångar inom svensk kampsport visar sig i att det tilldelade elitstödet blir 

lägre än tidigare år. Det var bara Maria Olsson som blev beviljad 
elitstödsmedel.  

4. Maria Olsson till World Games; Bidrag och belopp 
 Maria är anmäld och styrelsen godkänner hennes deltagande.  
 Det var mer av en slump att den här tävlingen inte missades pga att Iwuf 

använder felaktiga e-mejl adresser. En uppdaterad lista måste skickas till Iwuf 
5. Status landslaget – Yvonne 

 Kommunikationen inom landslaget fungerar fortfarande inte helt 
problemfritt. 

 Mätningar av hälsa och prestation på Sanshou-gänget är utfört. 
 Yvonne skulle vilja ha kontakt med landslagsmedlemmarnas klubbtränare för 

fortsatt utveckling. 
 Man har haft ett möte och tränat kast med Sanshou-gänget.   

6. VM- Datum och Budget 
 Wushu-VM i Kuala Lumpor 28 oktober till 6 november. 
 Det kommer kosta ca 10 000 per person 
 Wushu-SM resultat är viktigast för landslagsuttagning 
 Efter Wushu-SM 2013 måste förbundet ha klart för sig och kommunicera vad 

som gäller inför Wushu-VM. Vilka kommer få åka och vad kommer förbundet 
bidra med och vad för deltagarna själva stå för. 

7. SM status och info – Luciano 
 Inbjudan till SM är skickad till styrelsen för korrektur.  
 Invägningen för Sanshou sker på morgonen tävlingsdagen. 
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 ”Nya” fighters för A-klass är inga problem. Det viktiga är att personerna har 
erfarenhet från tävlings fighter. 

 SM-arvode på 20 000 kr är klart och bestämt 
8. Bestämma tid för budgetplanering verksamhetsplan 2013 

 Nästa styrelsemöte den 3:e mars 2013 är avsatt för det ändamålet. 
9. Status på sponsorfronten 

 Det har funnits intressenter men det är tyst från dem just nu. 
 Behov av Policy för sponsring. Vad gäller om Landslaget har en sponsor men 

individer inom landslaget har en annan. Vem får synas och vem får inte 
synas. Det är viktiga frågor att ha klart för sig. 

10. Styrelseposter. 
 För nästa verksamhetsår behöver en ny kassör och en till suppleant. 
 Alla får tänka efter och försöka hitta intresserade.   

11. Hantering av Wushu-SM framöver 
 Provar att delta i SM-veckan i Umeå nästa år.  
 Det finns en del fördelar med SM-veckan, den främsta är enkelhet.  
 Nackdelen är att Sanshou tävlingen krockar med SM i Kick- och Thaiboxning. 

12. För och nackdelar med en höjning av medlemsavgiften 
 För och nackdelar diskuteras men beslutet blev att föreslå en ny 

medlemsavgift på 90 kr till nästa årsmöte 
13. Förvaring av förbundets utrustning. För närvarande består utrustningen av två 

taolumattor, Sanshouskydd,  och domarutrustning till sanshou. Kostnaden för förvaring 
är idag 950 kr/månad. 

 Det beslutades inte om någon lösning men ett förslag på att man i 
tävlingssammanhang tar ut en extra avgift av deltagarna för att täcka den 
extra kostanden som förbundet har pga förvaringen av utrustningen.  

14. Nästa styrelsemöte den 3:e mars 2013 kl. 16:00 på Ylab.  

Sekreterare  
  
_______________________  
Mathias Sandström  
  
Justerare Justerare 
  
______________________ _________________________ 
Peder Finnsiö Gunnar Malm 
 


	Protokoll

