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§1

YL valdes som mötesordförande

§2

RS valdes som mötessekreterare

§3

LM och VN valdes som justerare

§4

Dagordning godkändes

§5

Föregående protokoll genomgicks

§6

Verksamhetsrapport:


Administration
o Medlemshantering:
YL har varit i kontakt för att veta hur medlemsförfarandet går till.
 Man fyller i en medlemsansökan online som kommer till budo &
kampsportsförbundet
 SBKF mejlar till vår styrelse
 Information av ansökan går sedan till distriktsförbundet
 När medlemsavgift (distriktsförbundsavgift + förbundsavgift) har
betalats läggs föreningen på Svenska Budo &
KampsportsFörbundet:s hemsida (SBKF)
o Nya medlemmar:
 Olympia Kampsportförening
 Göteborgs Wushu
 Taiji & Qi Gong föreningen Västerås
 T.I.A. Qi-gong & Kung-fu förening (har inte betalat än, men är
godkänd)
 Pancrase Shootfighting Sällskap (oklart om ansökan är genomförd)
YL lägger ut en nyhet om de nya klubbarna på hemsidan. En presentation
för de olika stilarna kommer att redigeras och läggas ut.



Kommunikation
o Vi har försökt ett flertal gånger att söka Jerry, utan svar vilket är
oroväckande
o PR/Marknad
SVT sportspegeln. Jakob Isaksson, som har nyligen kommit in i utskottet
för traditionella stilar är med på ett inslag av sportspegeln på SVT1



Tävlingsverksamhet
o Genomförda tävlingar
 1st wushu stockholm open:
RS informerar att det råder oklarheter om processen för
sanktionering av tävlingar. Information från förbundet kommer
sen eller inte alls. För att få sanktioneringsprocessen avklarad fick
RS ringa till SBKF så att de skulle skicka vidare de tävlingssanktions
dokument till Svenska Kungfu & Wushuförbundets (SKWF) styrelse
för godkännande.
RS som var arrangör för tävlingen berättar att denna Taolutävling var öppen för alla stilarna och samlade 20 olika utövare
som visade upp olika stilar: nanquan, changquan, taijiquan,
shaolin, bajiquan, wudangquan, chaquan blev de representerade
stilarna.
 SM 2015: styrelsen formellt har godkänt att Eskilstuna Wing
Chung Klubb arrangerar SM 2015.
o

§7

Kommande tävlingar:
 SM i sundsvall under SM-veckan passade inte i vår
tävlingskalender och därmed avbokades.

Ekonomi










YL har tagit över ekonomidelen efter att vi inte fått något svar från Jerry.
YL har konstaterat att ekonomihanteringen inte skött på tillfredsställande sätt.
Bland annat saknas reskontra (kundfordringar och leverantörsskulder i
redovisningen) samt saknas inventarielista (mot bakgrund av den stora gåvan från
Chinese Wushu Association (ambassad).
Oklarheter har rått i fråga om vem som har originalfakturorna, hur vida
medlemsavgifter har ankommit, fakturor betalts, och hur många utomstående
fakturor som ligger obetalda från tidigare verksamhetsår. Det kommer till vår
kännedom att fakturor innan årsmöte 2014 inte har betalats.
Resultaträkning beräknat 111 838 kronor. Observera utan kännedom om
leverantörsskulder och kundfordringar.
YL har pratat med RF och ekonomiansvarig för Budo för att effektivisera
ekonomihanteringen (konteringsrutiner).
Likvida medel: har ej kunskap om vad förbundet har i likvida medel just nu.
Bidrag: vi fick en internationell stimulans av 15000 sek, för att utveckla den
internationella verksamheten ur ett genusperspektiv genom t.ex. att öka
möjligheter för internationell positionering för kvinnor, göra upp en handlingsplan
för detta. Ett led av detta blev att YL ingår nu i en subkommitté av European
Wushu Federation (EWUF).





§8

Vi har mottagits bokslutsinformation från kansliet. SBKF:s fakturering av intäkter
och utgifter som ska vara med på bokslutet 2014 ska ha inkommit attesterade
senast den 20 december 2014.
YL kontaktade Kim Killgren de Klonia för att arbeta med en handlingsplan med ett
genusperspektiv.

Möte traditionella stilar





Representation: närvarandes namn måste skrivas
De ämnen som diskuterades var:
o Utbildning: fler utbildningar inom allmänna ämnen för såväl
kunskapsbildning som för att öka samhörighet. De närvarande visade
intresse för tränar- och domarutbildningar inom traditionella stilar plus
andra mer allmänna som skulle kunna beröra de följande ämnena:
träningslära, hälsa, motivations- och prestationspsykologi, idrottsskador,
kost och etik.
o Tävling: tävling bör inte alltid ligga i fokus. Det diskuterades också om
möjligheten av att arrangera mindre lokala tävlingar med anpassade
tävlingsregler för respektive stil.
o Förbundet ska försöka sätta i rampljuset de ”mästare” som finns i vårt
land eller grannländer för att undvika att ”förlora” dem.
Styrelsens förslag till medlemmar i utskottet är:
o Mathias Sandström (Kung Fu Stockholm)
o Jakob Isaksson (Wudang Pai Sweden)
o Christoffer Ratcovich (Shaolin Si Wushu Guan)
o Hans Landeström (Kung Fu Stockholm)
o Elias Palma (Föreningen Choy Lee Fut KF Stockholm)
o Viktor Nordgren (Föreningen Umeå Hung Gar Kwoon)
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Nästa möte: Söndag den 18 januari

§ 10

Mötet avslutas.

Sekreterare och protokollförare

__________________________
Romain Schwab
Justeras av

__________________________
Viktor Nordgren

__________________________
Li Min Hua

