
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 1 

Var: Ylab, Artillerigatan 59, Stockholm 

När: Söndag 18/1 2015, 14-17.30 

Närvarande: Yvonne Lin, Romain Schwab, Viktor Nordgren, Luciano Macri, Rebwar Arif, Peter Brejcha 

(valberedningen), Kim de Klonia (valberedningen) 

 

§ 1 Yvonne Lin valdes som mötesordförande 

§ 2 Kim de Klonia valdes som mötessekreterare 

§ 3 Luciano Macri och Viktor Nordgren valdes som justerare 

§ 4 Dagordning godkändes 

§ 5 Genomgång av förgående protokoll utgick  

§ 6 Verksamhet: 

 ALLMÄNT 

o Yvonne Lin har haft möte med Gbg Shaolin, Christopher. Mötet var bra och de 

förespråkar ökat fokus på traditionella stilar. 

o Jimmy Bruzelius från Shaolin Si Wushu Guan, också från Göteborg, har hört av sig 

gällande behöv av någon från förbundet som talar kinesiska. Viktor Nordgren tar på 

sig att kontakta honom då han talar både Mandarin och Kantonesiska. 

o Det är konflikt i EWUF. Yvonne Lin har blivit tillfrågad att sitta med i en sub-kommitté 

som ska medla mellan de grupperingar som har bildats i EWUF. Detta kommer ska 

helgen v. 4 i Portugal. EWUF står för de kostnader som detta innebär. IWUF kommer 

vara slutgiltigt ansvarig för vad denna konflikt resulterar i. Styrelsen stöder Yvonnes 

medverkan.  

o Det första mötet med traditionella stilar i fokus har hållts. Mötet var upplagt som en 

workshop: Först hade en enkät skickats ut. Det som framkom i dem användes sedan 

som underlag till ämnen som behandlades i samtalsgrupper. Utbildning efterfrågas 

och de traditionella stilarna bör främjas. Viktigt är att alla känner sig involverade och 

engagerade. Se mer om vad detta leder till mer formellt under § 8. 

 MEDLEMMAR 

o Johan Lindquist har blivit utvald till en 24/7-dopingkontroll. Yvonne har redan haft 

ett inledande möte med honom om vad detta innebär. Johan kommer den 18/1 2015 

skriva på de nödvändiga dokument för att binda sig till denna kontroll. Styrelsen 

kommer följa upp och stötta Johan genom denna process som både är omfattande 

och påfrestande. 

 Då kosttillskott är en stor bov gällande kosten har Yvonne redan gått ut med 

denna information i landslagsgruppen på Facebook. Det går att hänvisa till 

Riksidrottsförbundet gällande detta ställningstagande från styrelsen. 



 En del av styrelsen uppföljning kommer vara att ha föreläsning i kostlära. 

Yvonne kommer ta kontakt med PRODIS som en möjlig föreläsare. Målet är 

att denna utbildning ska nå tävlande så väl som tränare.  

o Kampsportsgalan vill ha in förbundets nomineringar innan den 27 januari. Styrelsen 

vill nominera sammanlagt fyra personer. I kategorierna Årets kampsportare: Johan 

Lingquist (Romain utses som ansvarig för att skriva en motivering), Årets 

genombrott: Dalia Ali (Kim utses som ansvarig för att skriva en motivering), Årets 

traditionella utövare: Jacob Isaksson (Viktor utses som ansvarig för att skriva en 

motivering) och Årets ledare: Rebwar Arif (Han skriver själv en motivering). Allt ska 

mailas till Yvonne och sedan utses Kim de Klonia som ansvarig för att maila in 

styrelsens nomineringar i tid då Yvonne är i Portugal (se tidigare punkt i protokollet). 

o Gällande klubbar i förbundet är 31 januari sista datumet som gäller för att få vara 

medlem i Kung fu- och Wushuförbundet. Innan dess måste alltså de klubbar som vill 

vara med skicka in årsmöteshandlingar och inbetalning för kommande år. Styrelsen 

kommer aktivt jobba för att uppdatera medlemslistorna och lägga ut tydlig 

information på hemsidan gällande hur man som klubb går tillväga för att ansöka om 

medlemsskap. Tävlande från andra klubbar får ställa upp i tävlingar och på SM men 

en plats i landslaget är inte möjlig om inte klubben tillhör korrekt förbund. 

 TÄVLING 

o SM kommer hållas i Västerås den 21 mars 2015. Styrelsen klubbar ett beslut att ge 

20. 000 kronor i arrangörsstöd till Westerås Tai Nui.  

o Med anledning av detta planeras ett endagsläger för landslaget i kombination med 

en domarutbildning. Detta genomfördes med framgång föregående år och kommer, 

om möjligt, upprepas.  

o Gåvan från Norge i form av en plattform som diskuterats tidigare har kommit upp på 

tapeten igen. Fraktkostnaden uppges ligga på 35. 000 kr. Förvaringen av denna 

plattform är det som orsakar problem. Romain tar på sig att kontakta 

kampsportsgymnasiet i Nacka för att se om de är intresserad av att ha plattformen 

hos sig i utbyte mot fyra stycken träningar/tävlingar eller läger per år.  

§ 7 Ekonomi 

 Yvonne har fått mail från Sven (samma man som agerade ordförande på föregående 

årsmöte) gällande ekonomin. Efter mycket om och men kan styrelsen fastslå att Kung fu- och 

Wushuförbundets ekonomi är god, och förbundet har god likviditet. Det finns vissa 

frågetecken gällande namn på poster i redovisningen som behöver rätas ut. Beräknat resultat 

i balansräkningen är 113. 215 kr. 

 Styrelsen har som uppgift att ta fram en budget inför årsmötet den 28 mars. Detta skall ske 

på styrelsemötet i februari. 

§ 8 Traditionella utskottet 

 Det mer formella resultatet av det första traditionella mötet är bildandet av det taditionella 

utskottet. Yvonne Lin tar på sig att tillfråga Hans Landström om han kan tänka sig att vara 

sammankallare till detta. Viktor Nordgren kommer agera som styrelsen man i detta 

sammanhang. 



§ 9 Bidrag internationell utveckling 

 Kim de Klonia  är ansvarig för att utforma ett utvecklingsarbete med genusperspektiv för 

förbundets räkning. En inledande kontakt kommer tas med Svenska Budo- och 

kampsportsförbundet för att undersöka om det finns en uppdaterad jämställdhetsplan. Ett 

av huvudfokusområdena kommer vara att verka för fler kvinnliga ledare. En initial analys är 

att detta projekt kommer vara tvunget att börja på nationell nivå innan några åtgärder kan 

genomföras på internationell nivå. 

§ 10 Övriga punkter 

 Teknisk kommitté 

o Ett förslag på bildandet av en teknisk kommitté har lagts fram. Detta för att skapa ett 

forum för domare och tränare att diskutera de senaste utvecklingana och reglerna 

inom wushu. Styrelsen godkänner ett sådant bildande. Frågor att besvara är hur 

denna kommitté skall utformas och vilka som ska vara delaktiga. Peter Brejcha har i 

uppgift att ringa runt och fråga möjliga kandidater om deras medverkan, och 

sammanställa ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 Verksamhetsberättelse 

o En inledande verksamhetsberättelse har påbörjats. Alla styrelsemedlemmar har i 

uppgift att läsa igenom denna och komma med förslag på vad som ska inkluderas i 

denna inför årsmötet. Förslag kan mailas till Yvonne samt diskuteras på nästa 

styrelsemöte. 

 Landslaget 

o Aktivitetsnivån i landslaget har varit låg under hösten och vintern då det uppstått 

komplikationer i samarbetet mellan landslagsansvarig och landslagscoachen. 

Styrelsen tar på sig ett visst ansvar då styrelsen kunde ha bidragit med struktur. Inför 

nästa möte skall alla närvarande fundera på möjliga lösningar på detta problem. 

Denna fråga måste behandlas färdigt på det mötet så att allt är klart inför SM. 

o Uppföljning efter SM efterfrågas. Vidare förs diskussioner om en landslagskontrakt 

till de tävlande för att säkra deras prioritering av landslagsmedverkan och öka 

engagemanget. 

o Romain och Kevin kommer båda att medverka på en kurs för landslagskaptener i 

slutet av februari. 

§ 11 Nästa möte  

 Nästa möte klubbas till söndagen den 15 februari, kl. 14:00-17:00, på Ylab, Artillerigatan 59, 

Stockholm. 

§ 12 Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare och protokollförare 



__________________________ 

Kim de Klonia 

 

Justeras av 

__________________________   __________________________ 

Viktor Nordgren    Luciano Macri 


