STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: Åsögatan 153, Stockholm
När: söndag den 3 juni 2018, 15.00 –16.30
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren och Luciano Macri.
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnas
Mötesordförande - Peder Finnsiö
Mötessekreterare - Ulrika Blom
Justerare - Viktor Nordgren och Peder Finnsiö
Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – Ulrika, Viktor

6. Ekonomin, status – Zana – budgetutrymme
Zana var ej närvarande på mötet men Peder informerar om den ekonomiska
sammanställning Zana gjort samt presenterar ett förslag på en ny budget.
Kansliet har en regel att både Peder (ordförande) och Zana (kassör) måste attestera
fakturor vilket är komplicerat. Förslag att ha ett möte med kansliet för att reda ut om det
kan räcka med en attesterare.
Vi skjuter på budgeteringen till nästa möte. Budgetgenomgång via mail.

7. EM – deltagande rapport
Närvarande på EM från styrelsen var Jakob (som tävlande och coach), Peder och Li Min
(domare).
Det beslutades att Peder och Viktor tar fram en checklista med samlade erfarenheter
från denna och tidigare tävlingar för att förenkla framöver.
Förslag även på att samla information om tävlande (landslaget) redan nu.

8. Riksläger i sanda 16 september
Ska hållas i Stockholm, lokal ej bestämd än. Jakob föreslår att inkludera även push-hands.

Luciano ska ta fram ett förslag på en inbjudan. Fokus på tävlingsträning.
Skapa FaceBook-event (Peder) och skicka ut innan midsommar för att se intresse.
Styrelsen föreslår att vi ändrar datumet till den 15 september (lördag).

9. Domarregler i sanda och i tuishou
Styrelsen beslutar att vi ska använda EWUFs tuishoregler.
Sandareglerna är ännu ej klara. Måste slutföras innan midsommar.

10. Nordic Wushu Open & Stockholm Kung fu festival 1-2 dec:
status, genomförande och tävlingsstöd
Öppet även för klubbar som inte är med i förbundet.
Inbjudan har gått ut och det är positivt gensvar. Planerat upplägg är Sanda, Tuisho och
Taolu samt festival på lördag och seminarier på söndag fm.
Styrelsen beslutar att tävlingsstödet ska bli 35.000 SEK.

11. Materialinköp
taolumatta 16 x 10 m
sandamatta 8 x8 m matta + överdrag
tävlingsskydd ca 16 av varje
Matrialinköp (med 40% rabatt från Weising) 110 000 SEK.
Styrelsen godkänner inköpet med reservation inför den nya budgetgenomgången.
Förslag på att lägga upp information på hemsidan om inköpet och att det finns möjlighet
att låna.
Materialet kan lagras hos Christer vilket innebär att lagringskostnaden kan hållas nere.

12. Övriga frågor
Förslag på att Li Min håller en domarkurs i taolu.

13. Nästa möte
Söndag 19 augusti 2018 kl 15.00 SB&Ks kansli, Ölandsgatan 43, Stockholm.
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