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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: Lundagatan 48, 117 27 Stockholm
När: Söndagen den 8 mars 2020, 16.30 – 19.00.
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Luciano Macri, Anwar Dehkani, Shauna Adams och
Mathias Sandström (valberedning)
Frånvarande: Zana Rahimi, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren, Li Minhua
1. Mötet öppnas
På mötet deltog även Mathias Sandström från valberedningen.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Bokslut framtaget och skrivs under av alla närvarande i styrelsen. Utgående balans på
127 000 SEK, enligt budget.
7. Budget 2020
Ordförande presenterade budgetförslag för 2020.
Budgetförslaget godkännes av styrelsen.
Ansökan om elitstöd har godkänts och vi kommer erhålla 50 000 SEK kommande 2 år
(totalt 100 000 SEK).
8. Verksamhetsplan 2020
Styrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2020.
9. Utvärdering av SM
SM genomfördes med bra resultat.
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Något färre deltagande i taolu än normalt, en del avhopp precis dagen innan (pga.
corona. Sanda däremot hade fler deltagande än senaste SM.
Lite erfarenheter att tänka på:
För taolu saknades uppvärmningsyta som är tillräckligt stor även för vapentävlande.
Inpiskare på taolu-mattan saknades. Bra om de tävlande har med sig coacher.
Samarrangemanget med Allstyle Future fungerade bra.
Rikslägret i taolu hölls direkt efter SM var mycket bra.

10. Landslagsledning och planering – taolu och sanda
Landslagscoachen Kim Gibson har gjort en uttagning till landslaget i taolu för
internationella tävlingar. Uttagna är Lovisa Baldal och Joar Jacobsson.
Styrelsen diskuterade förslag på att det senaste tävlingsreglerna ska presenteras på
rikslägren. Det är framförallt viktigt att klubbarnas coacher är med på rikslägren och
informeras. Den planerade domarutbildningen online kan också vara lösningen på detta.
Sanda – den 14 mars är det ledarträff med heldagsutbildning inriktad på landslagsledning
på elitnivå på Bosön. Luciano Macri, Gunnar Malm och Mathias Sandström planerar
delta.
Den 28 april hålls en workshop i idrottfysiologi Mätplatsträning på Bosön. Samma
deltagande som ovan.
Riksläger i sanda planeras preliminärt i början av maj.
11. Tävlingar under 2020: nationella och internationella
EM i Moskva är inställt (pga. Corona).
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:
•
•

Västerås Open Sanda oktober
Nordic Open Wushu 4–6 december

12. Verksamhetsplan 2020 och framtiden för Wushu i Sverige
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Styrelsen diskuterade vikten av att satsa på barn och ungdomsverksamheten.
Enkät planeras skickas ut till alla klubbar för att få statistik på vad som tränas och vilka
åldersgrupper. Shauna Adams får ansvaret att ta fram enkäten.
Styrelsen diskuterade även möjligheter at skapa olika nya forum för diskussioner, såväl
fysiska träffar som digitalt, till exempel chattar.
13. Inför årsmötet
Styrelsens konstellation nästa verksamhetsår diskuterades. Önskemål på nya
medlemmar från andra klubbar och geografisk spridning. Mathias Sandström
(valberedning) informerade status.
14. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade det faktum att kampsporten inte har dedikerade lokaler för träning
som de flesta andra sporter har, och problematiken kring detta. En rapport om detta ska
komma ut i mars.
15. Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet 21 mars på World Trade Center med start kl. 10.00.

Sekreterare
Ulrika Blom

Justerare
Peder Finnsiö

