
1 
 

 

 

Svenska Kung fu och Wushu Förbundet  

The Swedish Kung fu and Wushu Federation 

 

 

Protokoll styrelsemöte nr 6 2012 

Datum: 2012-12-09  
Plats: Ylab 
Närvarande: Mathias, Luciano(skype), Peder, Gunnar, Thabo, Yvonne 
 

Agenda 

1. Yvonne talar om statusen i landslaget 
Det kommer att hållas Sanshou-läger med bestämda innehåll i januari och 
februari. Det kommer vara olika coacher inbjudna till varje tillfälle och så 
småningom kommer en av coacherna att utses som landslagstränare.  
Carl Boberg ny assistent till landslagsorganisationen.  
Romain och Cissi är nya coacher på Taolu-sidan. 
 

2. SM 2013 
Luciano kommer att arrangera SM 2013 i Västerås.  
Datum: 17 mars 
Registrering kl. 8. Taolu börjar kl. 10. Sanshou kl. 11 
 

3. Fredrik Yderström 
Kommer vara förbundets röst i Kina. Han har nu till uppgift att höra sig för om 
ett student-utbyte mellan Sverige och Kina. 

 
4. SM-status för juniorer 

Luciano kontaktar Mona på Budoförbundet för att höra vad som måste göras 
för att skaffa SM-status för juniorer. 

 
5. Sammanfattning av året 

Sanshou Pro reglerna godkända 
Utvecklat kontakterna med Kina 
Landslagsorganisationen har fått en struktur 
Namnbyte 
Knutit olika personer till förbundet som kan hjälpa förbundet att utvecklas  
 

6. Processen för godkännande av nya medlemmar måste bli bättre. 
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Nya medlemmar ska visa att de har en fysisk plats att träna på och en 
hemsida med grundläggande information. 
Sekreteraren är den som kontrollerar anmälningarna enligt ovan och skickar  
information om tävlingar mm. 
 

7. Hur ska vi öka intresset för förbundet 
Måste fatta ett strategiskt beslut om hur förbundet vill uppfattas. Ett förslag är 
att sätta ihop ett video material från redan befintligt material och sprida det 
bland klubbarna.  
 

8. Medlemsavgiften 
Beslut om att höja medlemsavgiften är ett årsmötes-beslut. Förbundet bör 
höja medlemsavgiften men till en nivå taktiskt bra nivå för att inte tappa 
medlemmar till andra förbund.  
Måste även jobba med att höja betalningsmoralen. 
 

9. Tävlingskalender. 
Tävlingskalender för nästa år måste upprättas 
 

10. Hur ska vi hantera arrangerandet av SM framöver. 
Förbundet måste bestämma hur SM ska hanteras framgent. Ska vi vara med i 
SM-veckan etc. Bordläggs till nästa möte. 
 

11. Nästa möte söndagen 27 januari kl. 16:00 Ylab 
 
 

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