STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var:

Ylab, Stockholm

När:

Lördag 7 juni 2014

Närvarande: Yvonne Lin, Romain Schwab, Rebwar Arif, Nicklas Sigurdh
Via skype: Jerry Lundström
§1

Val av mötesordförande
Yvonne Lin valdes som mötesordförande

§2

Val av mötessekreterare
Romain Schwab valdes som mötessekreterare

§3

Val av justerare
Rebwar Arif och Nicklas Sigurdh valdes som justerare

§4

Godkännande av dagordning:
Dagordning godkändes

§5

Föregående protokoll:
Föregående protokoll genomgicks

§6

Verksamhetsrapport:







Administration: YL har varit i kontakt med EWUF och IWUF
Överlämning: NS har inte fått loggan via Peder Finnsjö, YL har fått och skickar
vidare till NS så att loggan finns tillgängligt på någon internet-plattform.
Kommunikation:
o Facebooksgruppen för styrelsen
o Använda hemsidan för klubbtävlingspromotion
Medlemsutskott: under arbete, uppdatering av medlemmarnas uppgifter, samt
kontakt för rekrytering av flera medlemmar
Landslagsorganisation:
o Beslut om att även ta fram förhållningsregler för landslagsledningen
o Landslagstränaren ska:
 Ha praktisk erfarenhet
 Uppfylla minst hälften av kriterierna som finns på hemsidan
http://svenskwushu.se/uttagningskriterier-till-landslagcoach/
 Föregå med gott exempel
 Inkludera, nedvärderande tal ingår inte i uppdraget och ska
undvikas
 Lägga upp träningen

o



§7

Meddela på hemsidan att förbundet söker möjliga/aspiranta sanshoucoacher för landslaget
o Kommande tävlingar: Poland, ingen i landslaget har meddelat intresse.
Domarkommitté:
o Informationen om de svenska domare som är utbildade är under
uppdatering på hemsidan.
o Peter Brejcha kommer att åka på den ”International Wushu Judges
Examination Course” i Catania, Italien, på förbundets kostnad. Luciano
Macri och Moustafa Anwar Delkani åker på egen bekostnad.

Ekonomisk rapport:





Resultat- och balansräkning per den sista april genomgicks:
o Kassa: 222000 SEK
Upplupna kostnader
o EM-kostnader:
 Overall: 5000 SEK
 Mat och Logi: ca 60426 SEK (6700€)
 Flyg: 51 807 SEK
 Återbetalning utlägg: 3x4000 = 12000 SEK
 Total kostnad EM: 105233 SEK
o Övriga kostnader (domarutbildning, administration): ca 15000 SEK
Likvida medel cirka 100000 SEK.

I övrigt konstaterades en tröghet och fördröjning i ekonomiöversikt på grund utav
strukturen.
§8

Utbildning:


§9

Fokus framöver:



§10

Hitta ett datum för en tränarträff där tränarna ska presentera sin stil

Traditionella stilar: arbetsutskott som jobbar för traditionella stilar
Representant för olika traditionella stilar: 1 eller 2 för nordligt, sydligt, samt
interna stilar

Övrigt






Fredrik Yderström: nya avtal skickades, utformningen av dessa kan inte
accepteras. YL tar kontakt med honom.
Fredrik Yderström är inte en representant för Svenska Kung Fu & Wushuförbundet
Tävlingar: EWCK har visat intresse för att arrangera SM 2015
En tävling som vill vara en sanshou-cup tävling och därmed vara rankinggrundande
behöver inte heta eller innehålla ”sanshou cup”.
EM återställande
o Att få bronsmedalj när man bara förlorar är inte godkänt, det nedvärderar
hela tävlingen. Man måste ha vunnit en match för att bli bronsmedaljör.




o Bronsfinaler i Sverige. Måste läggas till i sanshouregler.
o Ingen brons om man är sist.
o 2 pers  1 guld det andra får ingen medalj
Plattform: kontakta EWCK (luciano)
Landslagsorganisation: landslagscoach-tjänsen ska utlysas på hemsidan

§ 11

Nästa möte i augusti

§ 12

Mötet avslutas

Sekreterare och protokollförare

__________________________
Romain Schwab

Justeras av

__________________________

__________________________

Nicklas Sigurdh

Rebwar Arif

