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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: Online med videolänk (Whereby)
När: Söndagen den 6 december 2020, 16.30 – 17.30.
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Luciano Macri, Shauna Adams, Anwar Dehkani.
Frånvarande: Mathias Sandström, Mikael Pettersson, Li Minhua.
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Mötet öppnas
Mötesordförande - Peder Finnsiö
Mötessekreterare - Ulrika Blom
Justerare - Peder Finnsiö
Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – inget att anmärka.
Ekonomin, status

Det budgeterade resultatet blir preliminärt 32.000 SEK plus.
7. Enkät till medlemmar - resultat
Enkäten är genomförd, tyvärr inte så hög svarsfrekvens trots att tre påminnelser har
skickats ut. Antal svar: 13 st. dvs ca 20% av samtliga föreningar (ca 60 st).
Svaret ska sammanställas och publiceras på webben.
8. Landslagsledning taolu – kortfattat; prel plan för nästa 6-12 månader
Preliminär onlinetävling på det datum då SM var planerat, dvs den 27 feb 2021.
Riksläger taolu som var bokat den 12 december i Eriksdahlshallen är avbokat pga
rådande omständigheter med covid19.
9. Landslagsledning sanda – kortfattat; prel plan för nästa 6-12 månader
Luciano presenterar en sandatränings-och tävlingsplanering för 2021. Dock är allt lite
osäkert pga rådande situation med covid19.
10. Domarutbildning online – status
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Domarutbildningen är i princip klar. Peder kommer informera övriga i styrelsen när det är
klart.
Styrelsen uppmuntras att gå igenom utbildningen och komma med synpunkter.
Synpunkterna skickas via mail till Peder Finnsiö.
11. Webben – status på uppdatering; aktuella domännamn
Nya webben planeras vara klar om en vecka se www.svenskwushu.se.
Styrelsemedlemmarna uppmuntras att komma med förslag på innehåll och design.
Synpunkterna skickas via mail till Peder Finnsiö.
12. Datum för SM – ha kvar den 27 februari 2021 eller skjuta upp redan nu? Alternativt
datum finns i slutet av mars.
Styrelsen beslutar att skjuta på SM. Nytt preliminärt datum i slutet på mars. Beslut tas
efter årsskiftet.
13. Datum för årsmöte
Styrelsen beslutar preliminärt att genomföra årsmöte den torsdag 25 februari 2021 kl.
19.00-21.00.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Nästa möte
Nästa möte blir online söndag 24 januari 2021 kl. 16.30.

Sekreterare
Ulrika Blom

Justerare
Peder Finnsiö

