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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: Online med videolänk
När: Söndagen den 19 april 2020, 16.00 – 16.45.
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Luciano Macri, Anwar Dehkani, Li Minhua och
Mathias Sandström (valberedning)
Frånvarande: Zana Rahimi, Jakob Isaksson, Viktor Nordgren, Shauna Adams
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

Inget nytt.
7. Budget 2020
Inget nytt.
8. Domarutbildning online
SB&K har gett medel till Stockholms Wushu & Kung fu IF på 75 000 SEK för att ta fram en
online domarutbildning för taolu och sanda. Utbildningen sker på uppdrag av Svenska
Kung fu & Wushuförbundet.
Wushuförbundet har avsatt 20 000 SEK för domarutbildning. Vid behov kommer medel
tas från dessa 20 000 till onlineprojektet.
Niklas Sighurd och Mikael Sjölin har fått uppdraget att bygga utbildningen för taolu
respektive sanda.
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Tanken med domarutbildningen är att den ska vara grundläggande och lättillgänglig, och
målgruppen är alla våra medlemmar som är intresserade av wushu utifrån det
tävlingsmässiga perspektivet.

9. Landslagsledning och planering – taolu och sanda
Alla aktiviteter har lagts på is tills vidare. Planerar att flytta dessa aktiviteter till hösten
istället.
10. Tävlingar under 2020: nationella och internationella, online mm
Alla tävlingar under vår och sommaren inställda pga Corona. Vissa tävlingar kommer
kanske flyttas till hösten.
Online tävlingar kan bli aktuellt istället (taulo).
Höstens evenemang kan kanske genomföras beroende på vilka riktlinjer regeringen ger
ut.
11. Årsmötet – förslag onlinemöte måndag 8 juni
Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas på föreslaget datum och tid; måndag 8 juni kl.
19.30.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Nästa möte
Nästa möte blir 10 maj online kl 16.00.

Sekreterare
Ulrika Blom

Justerare
Peder Finnsiö

