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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: Online med videolänk (Whereby) 

När: Söndagen den 24 januari 2021, 19.00 – 20.00. 

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

Frånvarande: Mathias Sandström 

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 

Inget nytt sen förra mötet. 

7. Landslagsledning taolu – kortfattat; prel plan för nästa 6-12 månader 

Förslag på att fördela ansvaret som coach för svenska landslaget mellan Kim Gibson och 
Niklas Sighurd. 

Preliminär Skandinavisk online-tävling planeras till den 25 mars. 

Den preliminär onlinetävlingen den 27 feb 2021 som diskuterades förra mötet stryks 
helt. 

8. Landslagsledning sanda – kortfattat; prel plan för nästa 6-12 månader 

Intressanta händelser för 2021: 

 Testledarutbildning den 22-23 maj – målgrupp elittränare. 
 Elitidrottskonferens i september – målgrupp landslagsledningar, styrelser samt 

elitklubbar 
 Junioridrottskonferens oktober eller november – målgrupp juniortränare. 
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9. Domarutbildning online – status 

Domarutbildningen är klar i dagarna och ska testas. 

10. Webben – status på uppdatering 

Arbetet med nya webben är något fördröjt pga sjukdom, men planeras vara klart om en 
vecka se www.svenskwushu.se. 

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

11. Datum för SM – förslag? 

Styrelsen beslutar att skjuta ytterligare på SM pga rådande situation med Covid-19 
eftersom tävlande måste ges rimlig tid för tävlingsförberedelser. Nytt preliminärt datum i 
mitten på maj eller tidig höst istf i slutet på mars.  

12. IWUFs etiska kommitté 

IWUF har skickat ut ett mail angående de klagomål som kommit upp kring EWUF. IWUF 
efterfrågar information som kan hjälpa den utredning de startat. 

13. Datum för årsmöte: 9 mars digitalt 

Datum för årsmötet är bestämt till tisdagen den 9 mars kl 19.00. Det kommer hållas 
digitalt som förra året. 

14. Viktor tackat nej till valberedning – annat förslag? 

Viktor Nordgren har tackat nej till att arbeta med valberedningen. Styrelsen diskuterar 
olika förslag på ny valberedning. 

15. Styrelseplatser – då vi saknar valberedning är det bra om alla lämnar besked om vi 
sittande ledamöter vill fortsätta eller inte, eller om det finns nya förslag. Beslut 
fattas på stämman. 

Majoriteten av styrelsemedlemmarna visar intresse att fortsätta med styrelsearbetet. 

16. Uppdatering av stadgar; det har inte funnits någon bekräftad version av våra 
stadgar upptäcktes det förra året. En uppdaterad version är framtagen som ska 
antas på årsstämman. 

Peder informerar styrelsen att han har uppdaterat stadgarna som ska beslutas på 
årsmötet. 
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17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

18. Nästa möte 

Nästa möte blir online söndag 28 februari 2021 kl. 16.30. 

 
 

 

 

                    Sekreterare    Justerare 

 Ulrika Blom                                                Peder Finnsiö 


