Svenska Kung Fu och Wushuförbundet
Protokoll extra styrelsemöte 9 mars 2014
Tid: 15:00
Plats: Förbundets kansli, Ölandsgatan 42 Stockholm
Kallade: Peder Finnsiö, Thabo Motsieloa, Nicklas Sigurdh, Luciano Macri, Jerry Lundström, Mathias
Sandström samt suppleanter Gunnar Malm och Mikael Davidsson (kan ej närvar).
Adjungerade: Landslagschef Yvonne Lin och Kevin Arroy
Närvarade: Peder Finnsiö, Thabo Motsieloa, Nicklas Sigurdh, Luciano Macri, Jerry Lundström, Mathias
Sandström, Gunnar Malm, Yvonne Lin, Kevin Arroy. På egen begäran även Romain Schwab.
Dagordning
1. Mötets öppnande

a. Mötet öppnas av ordförande Peder Finnsiö
2. Val av sekreterare
3.
4.

5.
6.

a. Mathias Sandström
Val av justerare
a. Nicklas Sigurdh och Jerry Lundström
Godkännande av dagordning
a. Dagordningen godkändes (punkt 6 byts ut mot agenda informationsmöte med LC och
Yvonne och Kevin 9 mars, kl 15
Föregående protokoll
a. Föregående protokoll läses upp av ordföranden
Genomgång och sammanfattning av senaste tidens händelser sedan de senaste två
styrelsemötena rörande LCs förslag till LO och styrelsens beslut och reaktion på detta.
Genomgång av taget beslut och kritik av detta beslut utifrån det senaste styrelsemötet
tillsammans med adjungerade från LO Romain S och Yvonne L, samt Kevin A.
a. Bakgrund och Yvonnes(LCs) förslag på första mötet det lades fram
i. En verksamhetsberättelse för LO lades fram av Yvonne. Den innehöll
ingenting om elitansvariges roll, då Yvonne anser att den ingår i
styrelsen och inte i LO. Invalda personer i LO är omnämnda även om
de senare valde att avgå. Ett förslag på en ny LO presenterades
ingående. Det frångick på flera punkter tidigare struktur, och innehöll
också ett sedan tidigare kontroversiellt personval.
b. Styrelsens diskussioner i frågan på första mötet
i. Efter att förslaget om den nya LO pressenterats, diskuterades
förslaget på mötet, styrelsen ställer frågor om förslaget. Ärendet
bordläggs till nästa möte för betänketid.
c. Styrelsens beslut på andra mötet

i. Det råder inte koncensus över det framlagda förslaget från LO och ett
alternativt förslag från Peder tas fram. En omröstning sker och LCs
förslag röstas ner med en röst för och fyra mot.
d. Yvonnes kommentarer på detta beslut
i. Säger att hon accepterar beslutet men vill samtidigt höra vilka kriterier
som gäller för att bedöma om en person är lämplig eller inte med
utgångspunkt i detta beslut.
e. Styrelsens kommentarer på detta
i. Peder upplever inte att styrelsens beslut accepterades av LC och att
det var svårt att samarbeta, eftersom beslutet ifrågasätts vid flera
tillfällen. Hela styrelsen godkänner att informationen inför beslutet vid
andra styrelsemötet har varit tillräcklig. Skäl för beslut har redovisats.
f. Status med information rörande landslaget just nu.
i. Den preliminära EM anmälan är inskickad av Yvonne fastän hennes
mandat var oklara och styrelsen ej informerad.

ii. Den grupp på facebook som fanns för sanshoulandslaget ska
avecklas, eftersom nytt landslag ska utses.
g. Sammanfattning
i. Yvonnes avsättning har inte sköts enligt styrelsebeslut. Det beslutet är
tillbakadraget tidigare.
ii. Objektiva kriterier för att bedöma en person som lämplig eller inte för
ett uppdrag inom ramen för förbundet saknas.
iii. Objektiva och transparanta bedömningskriterier för alla externa
uppdrag är någonting som efterstävas och det finns mer för förbundet
att göra där.
iv. Olika uppfattningar och sätt att kommunicera gör det svårt att
sammarbeta och att nå samförstånd mellan LC och styrelse.

7. LCs uppdrag - (adjungerade ej närvarande)
a. Sittande LC sitter kvar till årsmötet den 22:a mars 2014.
8. Övriga ärenden

a. Inga övriga ärenden hinns med
9. Nästa styrelsemöte
a. Inga ytterligare styrelsemöten innan årsmötet den 22:a mars 2014
10. Mötets avslutande
a. Mötet förklaras avslutat.

Sekreterare och protokollförare

___________________________
Mathias Sandström
Justeras

___________________________
Nicklas Sigurdh

______________________________
Jerry Lundström

