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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: Online med videolänk (Whereby) 

När: Söndagen den 25 oktober 2020, 16.30 – 18.00. 

Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Luciano Macri, Shauna Adams, Anwar Dehkani, 
Mathias Sandström, Mikael Pettersson, Li Minhua. 

Frånvarande: - 

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

Förra mötet beslutades att anskaffa handskar för tävlingsbruk Dessa är nu inköpta och 
levererade. I övrigt inget nytt att rapportera. 

7. Enkät till medlemmar  

Syftet med enkäten är att kontakta förbundets medlemmar för att ta reda på dels vad 
dom tränar och om de tävlar eller ej m.m. samt dels höra om de har önskemål på vad 
vårt engagemang. 

Enkäten kommer vara anonym. 

Utkast klart nästa vecka. Styrelsen uppmuntras att komma med förslag på frågor. 
Synpunkterna skickas via mail till Peder Finnsiö. 

8. Landslagsledning och planering  

Riksläger taolu bokat kl. 14-19 den 12 december i Eriksdahlshallen som beslutat tidigare. 

Luciano presenterar ett utkast på en sandatränings-och tävlingsplanering för 2021. 

9. Domarutbildning online – status 
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Peder presentar domarutbildningen och visar det som tagits fram hittills. 

Steg 1 (introduktionsdelen) i sanda samt taolu är klara. Det ska finnas fem steg/delar i 
respektive genre. 

Steg 1 kommer vara kostnadsfritt, övriga steg kommer man få betala för. 

Styrelsen uppmuntras att går igenom det som är framtaget och komma med synpunkter 
senast nästa söndag 2020-11-01. Synpunkterna skickas via mail till Peder Finnsiö. 

10. Webben – uppdatering 

www.svenskwushu.se har flyttats över till ett nytt webbhotell och arbetet med att 
uppdatera innehåll och design fortgår. 

Styrelsemedlemmarna uppmuntras att komma med förslag på innehåll och design. 
Synpunkterna skickas via mail till Peder Finnsiö. 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 

Nästa möte blir online söndag 6 december kl. 16.30. 

 
 

 

 

                    Sekreterare    Justerare 

 Ulrika Blom                                                Peder Finnsiö 


