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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: Lundagatan 48, 117 27 Stockholm 

När: Söndag den 19 januari 2020, 16.30 – 20.30  

Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Li Min Hua, Viktor Nordgren, Luciano Macri, Anwar 

Dehkani, Shauna Adams och Mathias Sandström (valberedning) 

Frånvarande: Zana Rahimi, Jakob Isaksson 

1. Mötet öppnas 

På mötet deltog även Mathias Sandström från valberedningen.  

2. Mötesordförande - Peder Finnsiö 
3. Mötessekreterare - Ulrika Blom 
4. Justerare - Peder Finnsiö 
5. Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – inget att anmärka. 
6. Ekonomin, status 

Kassören ej närvarande och ingen ny information har därför tillkommit sedan förra 

protokollet. 

Styrelsen noterade att kassören (Zana Rahimi) ej haft tillräckligt med tid att medverka 

under året. 

7. Budget 2020 – prel. 

Kassören ej närvarande och ingen ny information har därför diskuterades inte budget 

2020. 

8. Verksamhetsplan 2020 -prel. 

Ordförande presenterar ett utkast av verksamhetsplanen och wushuförbundets vision 

och målsättning samt prioriteringar. En punkt som diskuterades är vikten av att främja 

barn- och ungdomsverksamheten för att öka verksamheten och säkra wushuns framtid. 
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9. Utvärdering av Nordic Open 

Mycket bra feedback på tävlingsarrangemanget.  Med största sannolikhet blir det 

kampsportsfestival även i år (2020) och datum för det blir i så fall 4-6-december. 

10. Inför SM 

SM blir 20 februari i Eriksdahlshallen. Pushhandstävlingen kommer hållas öppen för att få 

in fler tävlande. Även sanda B-tävlingar och barnklasserna kommer vara öppna. För 

övriga- SM klasser krävs medborgarskap eller ha bott stadigvarande i Sverige senaste 12 

månaderna. 

Styrelsen beslutar att ge ett finansiellt arrangörsbidrag för SM på 40.000 SEK. 

Förslag presenterades att låta ett parallellt separat arrangemang, Allstyle future 

(ungdoms-tävling), gå i samband med SM. Fördelar är att vi får mer publik samt delade 

kostnader för hall, domare och läkare. Styrelsen beslutar att godta förslaget. 

11. Landslagsledning och planering – taolu 

EM kommer genomföras i Moskva den 27 april. Beslut ska tas vid nästa möte om vi ska 

delta. 

Styrelsen diskuterade hur kriterier för uttag till landslag ska förtydligas. 

Styrelsen beslutar att landslagschefen i samverkan med landslagscoachen ska 

sammanställa kriterierna för landslagsverksamheten till nästa möte. 

12. Riksläger i taolu – planering och datum höst 

Luciano presenterar ett landslagsplaneringsschema med förslag på 2020 med datum på 

tävlingar och riksläger. 

Nästa riksläger i taolu hålls den 1 mars efter SM 

13. Domarutbildningar: modell och strategi för att få fler domare 

Förslag presenterades på att producera en e-learningutbildning för domare i sanda och 

taolu. 
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14. Tävlingar under 2020: nationella och internationella 

Förslag på rekommenderade internationella tävlingar: 

• 8th Latvia Open Wushu 6 mars 

• Spring Dragon Wushu Open 3 april 

• Wushu Swiss Open 20 juni 

Förslag på rekommenderade nationella tävlingar: 

• SM 20 februari 

• Västerås Open Sanda oktober  

• Nordic Open Wushu 4-6 december 

15. Inför årsmötet 

Styrelsens nuvarande konstellation och nästa verksamhetsår diskuterades. Mathias 

Sandström (valberedning) var med och informerades. 

16. Övriga frågor 

SBK rekommenderar en anti-doping konferens där styrelsen har 4 platser reserverade. 

Styrelsen diskuterade ämnet och delta, det bestämdes dock ej vilka som skulle delta. 

17. Nästa möte 

Nästa möte 8 mars 16.30 på Lundagatan 48. 

 

 

 

 

 

                    Sekreterare    Justerare 

 Ulrika Blom                                                Peder Finnsiö 


