PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA
SVENSKA KUNG FU & WUSHUFÖRBUNDET
Tisdagen den 2021-03-09 kl. 19.00-20.00, Online via Easymeet

§1

Mötets öppnande
Förbundets ordförande Peder Finnsiö önskade alla välkomna och lämnade över
ordet till Elin Bladh som förklarade stämman öppnad.

§2

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 4 föreningar med 6 röster, se bilaga.

§3

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut 5 februari till föreningarna med mejl
samt annonserades på SB&Ks hemsida 5 februari. Mötet förklaras behörigen
utlyst.

§4

Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes Elin Bladh.

§5

Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes Helga Une.

§6

Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera mötets
protokoll, samt val av två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ulrika Blom och Thabo Motsieloa.

§7

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§8

Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av förbundsordförande Peder Finnsiö, se
bilaga. Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

§9

Föredragande av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av Peder Finnsiö, se bilaga.
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen från förbundets lekmannarevisor Niklas Borg, samt SB&K:s
revisionsberättelse framlades av Peder Finnsiö, se bilagor.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Svenska Kung fu & Wushuförbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

§ 12

Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
En proposition om ändring av stadgar förelåg, se bilaga.
Propositionens första punkt innebar stadgeförändringar gällande 2 kap §1,
Uppgift:
• Förbundets namn uppdateras från Svenska Förbundet för Kinesisk
Kampkonst till Svenska Kung fu och Wushuförbundet.
Södermalms Shaolin Förening genom sitt ombud Thabo Motsieloa yrkade bifall
på styrelsens förslag till stadgeändring. Ingen motyrkande inkom. Stämman
beslutade därmed att bifalla denna del av propositionen som den framlagts av
styrelsen.
Propositionens andra punkt innebar stadgeförändringar gällande 2 kap §3 3.1,
Rösträtt:
• Sista datum för att sända in begärda årsrapporter samt betala avgifter ändras
från 31 december till 31 januari.
Södermalms Shaolin Förening genom sitt ombud Thabo Motsieloa yrkade bifall
för styrelsens förslag men att följande sista mening i texten stryks: ”För nyinvalda
föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31
december verksamhetsåret”. Ingen motyrkande inkom. Stämman beslutade
därmed att bifalla denna del av propositionen med ändringen framlagt av
Södermalms Shaolin Förening genom sitt ombud Thabo Motsieloa.

§ 13

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen.
Inga motioner hade inkommit.
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§ 14

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Peder Finnsiö föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021, se
bilaga.
Stockholm Wushu Kung fu Idrottsförening genom sitt ombud Michael Sjölin gav
förbundsstyrelsen ett medskick för framtida verksamhetsplaner. Han framförde
en önskan om att det skall preciseras mätbara mål för den planerade
verksamheten. Inga yrkande inkom.
Förbundsstämman fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan.

§ 15

Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma
medlemmar
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 69 kr per
medlem.

§ 16

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter tas ut.

§ 17

Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden tas ut.

§ 18

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av Peder Finnsiö, se bilaga.
Förbundsstyrelsens förslag till budget för 2021 fastställdes.

§ 19

Val av ordförande i förbundet
I linje med valberedningens förslag valdes Peder Finnsiö till ordförande i
förbundet.

§ 20

Val av vice ordförande i förbundet
I linje med valberedningens förslag valdes Luciano Macri till vice ordförande i
förbundet.

§ 21

Val av kassör i förbundet
I linje med valberedningens förslag valdes Shauna Adams till kassör i förbundet.

§ 22

Val av sekreterare i förbundet
I linje med valberedningens förslag valdes Ulrika Blom till sekreterare i förbundet.

§ 23

Val av tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
I linje med valberedningens förslag valdes Li Min Hua, Anwar Dehkani samt
Mikael Petterson till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.
Till suppleant i förbundsstyrelsen valdes Mathias Sandström. Den andra
suppleantposten lämnades vakant.
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§ 24

Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter.
Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Till ordförande i valberedningen valdes Tord Nilsson.
Förbundsstämman lämnade posterna som övriga ledamöter i valberedningen
vakanta.

§ 25

Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
Till revisor för förbundet valdes Niklas Borgh.
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra
revisor.

§ 26

Mötets avslutande
Förbundsordförande Peder Finnsiö tackade stämmodeltagarna. Elin Bladh
förklarade förbundsstämman avslutad.

Enligt uppdrag
Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Helga Une

____________________________
Elin Bladh

Justerare

Justerare

____________________________
Ulrika Blom

____________________________
Thabo Motsieloa
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Röstlängd 2021 - Svenska Kung fu & Wushuförbundet

Bilaga 1

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2021-03-09

Förening
Stockholms Wushu Kung fu Idrottsförening
Södermalms Shaolin Förening
Taiji och Qi Gong föreningen Västerås
Westerås Tai-Nui Club
Antal föreningar: 4

SB&K
1427
1986
2221
198

Medl. Röster Distrikt
163
2
Stockholm/Gotland
27
1
Stockholm/Gotland
12
1
Mellan
166
2
Mellan
368
6

1
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Svenska Kung fu & Wushuförbundet
Förbundets verksamhet har under 2020 präglats av coronapandemin. Verksamhetsåret hann precis
börja när effekterna av pandemin slog till mot all verksamhet, och tävlingsverksamheten i synnerhet.
Vi hann precis genomföra Svenska Mästerskapen den 29 februari innan alla tävlingar fick läggas på is,
såväl nationella som internationella. Vi har fått anpassa oss till detta, och befinner oss fortfarande
under restriktioner av olika slag. Vi hoppas att 2021 blir ett bättre år!

TÄVLINGAR NATIONELLT

SM i Eriksdalhallen 29 februari 2020

Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 29 februari i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade två grenar: taolu och sanda. Tyvärr hade push hands, som nu var inne på sitt andra SM-år, för
få deltagare för att kunna genomföras. Deltagarantalet var totalt sett något mindre än föregående år,
eftersom vissa klubbar redan hade börjat se deltagandet i SM som en risk för coronasmitta.

Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst, eftersom tävlingar i mindre skala fortfarande var
tillåtna då, och samlade utövare från olika klubbar. Även här var deltagarantalet lågt, på grund av
smittorisk och restriktioner.
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Övriga planerade aktiviteter som inneburit resande och samlingar, som riksläger och andra tävlingar,
har inte kunnat genomföras med anledning av pandemin.
Internationellt
Ingen tävlingsverksamhet eller förbundsträffar har skett på internationell nivå, av samma skäl.

PROJEKT
Domarutbildning online
Under året har styrelsen satsat på att utveckla en digital plattform för utbildningar. De första
utbildningarna är domarutbildningar för sanda och taolu, som lanseras i ett första steg i början av
2021. Syftet med domarutbildningarna är att sammanfatta den kunskap och praxis som utarbetats
för wushutävling i Sverige, och att den ska vara tillgänglig för alla medlemmar oavsett var de befinner
sig. Målgruppen är primärt blivande domare, men även tävlande, coacher och klubbledare ska ha
nytta av utbildningarna.
Det har varit ett omfattande arbete att få detta på plats, men vi har en förhoppning av det ska
komma till verklig nytta.
Förbundets nya hemsida är klar och lanserades även den under början av 2021.

MEDLEMMAR
År 2020 hade förbundet 2109 medlemmar, vilket är en minskning från föregående år med 141.

EKONOMI
De större kostnaderna under året har varit SM, samt de digitala projekt som genomförts. Av
elitstödet på 50 000 kr, som vi inte fullt kunnat utnyttja på grund av pandemin, har 37 000 kr
reserverats för återbetalning till RF. Eventuellt ska dessa återföras till förbundet under 2021.
Resultatet är 440 kr, med en utgående balans på cirka 110 000 kr, vilket är under budget.
Pandemin har ju haft den ”positiva” effekten att vi inte behövt spendera allt som budgeterats,
framför allt för tävlingar.
Fullständiga siffror återfinns i årsredovisningen.

STYRELSEN
Arbetet har fortlöpt väl under året trots pandemin och styrelsen har sammanträtt åtta gånger digitalt
online. Mycket tid har gått åt till att försöka planera och förutse problem utifrån pandemins
påverkan. Vi har försökt koncentrera oss på det vi kan påverka och göra det bästa av situationen.
Styrelsen 2020
Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare
Shauna Mae Adams, kassör
Luciano Macri, vice ordförande
Anwar Dehkani, ledamot
26 februari 2021
Peder Finnsiö, ordförande

Li Min Hua Terseaus, ledamot
Viktor Nordgren, ledamot
Mikael Pettersson, suppleant
Valberedning: Tord Nilsson
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Bokslut
för
Svenska Kung Fu- och Wushuförbundet
802460-5712

År
2020

Svenska Kung Fu- och Wushuförbundet
802460-5712

Bokslut för räkenskapsåret 2019
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens överskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Överskott efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets överskott

År 2020

År 2019

147,315
17,249
164,564

137,422
146,024
45,184
328,630

118,125
40,615
5,384

194,161
131,313
2,775

164,124

328,249

440

381

-

-

440

381

-

-

440

381

Svenska Kung Fu- och Wushuförbundet
802460-5712

Balansräkning

20-12-31

19-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

5,185
104,726
109,911

8,390
5
118,826
127,221

Eget kapital
Balanserade överskott
Årets överskott
Summa eget kapital

109,471
440
109,911

109,090
381
109,471

-

17,750
-

-

17,750

109,911

127,221

Obeskattade reserver
Skulder
Låneskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2021-02-

Ordförande
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, org.nr 802005-2588

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Budo & Kampsportsförbundet för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019
har utförts av en annan auktoriserad revisor som lämnat
en revisionsberättelse daterad 2020-02-24 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av
förbundets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
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använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Stockholm den 26 februari 2021

_________________________________
Christian Lund
Verksamhetsrevisor

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska
Budo & Kampsportsförbundet för räkenskapsåret 2020.
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

_________________________________
Micaela Karlström
Auktoriserad revisor
MOORE Allegretto AB

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Den auktoriserade revisorns ansvar respektive Den
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
Svenska Budo & Kampsportsförbundet org.nr 802005-2588
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Svenska Kung fu & Wushuförbundet
ÄNDRINGAR Stadgar på årsstämman 2021
- Namnet (redan beslutat på tidigare stämma, text ska uppdateras):
NUVARANDE:
2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst
§ 1 Uppgift
1.1 Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att
administrera och främja Wushu i Sverige.

ÄNDRAS TILL:
2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska Kung fu och Wushuförbundet
§ 1 Uppgift
1.1 Svenska Kung fu och Wushuförbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att
administrera och främja Wushu i Sverige.

- Datumet 31 december för rösträtt

NUVARANDE:
§ 3 Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast den 31
december året före verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda
avgifter, samt till Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års
eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna
avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

ÄNDRAS TILL:
§ 3 Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast den 31
januari verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda avgifter, samt till
Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda
avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31
december verksamhetsåret.
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Verksamhetsplan Svenska Kung fu & Wushuförbundet 2021
Vision och målsättning
Att vara ett förbund som på ett praktiskt sätt tar vara på medlemmarnas intressen och skapa bästa
förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamhet inom kung fu & wushu i Sverige.
Genomförande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verka för öppenhet och engagemang bland medlemmarna
skapa mervärde för medlemmarna i form av att sammanfatta information på såväl nationell
som internationell nivå
främja barn- och ungdomsverksamhet
anpassa, formulera och utveckla gemensamma regelverk för tävling
arrangera domarutbildningar och bibehålla domarkompetens
skapa bra förutsättningar för såväl större som mindre tävlingar i Sverige
förenkla för såväl arrangörer som deltagare
ansvara för och utveckla landslagsaktiviteter
representera svensk wushu internationellt

Speciella omständigheter även 2021
Då coronapandemin fortsätter prägla verksamhetsåret 2021 skapar det en stor osäkerhet i
förbundets planering och ekonomi. Förbundet kommer att behöva avvakta med detaljplanering i tills
coronasmittan i samhället har lagt sig. Med det sagt ligger vår målsättning kvar, även om en del av de
tänkta arrangemangen med stor sannolikhet inte kunna genomföras, framför allt vad gäller läger och
tävlingar.
Tävlingar
Målsättningen under verksamhetsåret är att minst två tävlingar ska genomföras, varav minst en
större, samt en festival eller motsvarande publika uppvisningar. Förbundet ställer resurser till
förfogande såväl ekonomiskt i form av bidrag, liksom med allmänt praktiskt stöd i mesta möjliga
mån. Det ska dock vara medlemmarna själva som står för arrangemangen.
SM
Svenska Mästerskapen är vår viktigaste nationella tävling och en av förbundets viktigaste
skyldigheter. Det ska vara lättillgängligt, välskött och marknadsföras väl för att nå så många deltagare
som möjligt. Förbundet ska bistå arrangören med olika typer av stöd både praktiskt och ekonomiskt,
som till exempel marknadsföring, utrustning, och domare till tävlingar.
Landslag
Förbundets landslagsverksamhet ska bedrivas främst genom nationell satsning och utveckling av en
bred trupp av såväl juniorer som seniorer.
Riksläger
Syftet är att erbjuda en bred samling för mer kvalificerad träning och vidareutveckling för både
klubbledare och tävlingsinriktade deltagare. Denna bredare bas kan sedan ligga som grund för
uttagning till landslaget.
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SKWF Budget 2021
Projnr

Kontonr INTÄKTER

Budget

Utfall

600

3891 Medlemsavgifter

140000

610

3985 Elitstöd (landslag)

37000

Övrigt
SUMMA intäkter
Projnr
600

0
177000

Kontnr KOSTNADER
Wushu Admin

20000

5011 Lagerhyra
601

Resor

610

Landslag

611

Läger

−16500
5000
40000
1000

7331 Bilersättning
612

Tävlingsstöd (arrangörer)

80000

4030 Lämnade Tävlingsbidrag
613

Domarutbildning

5000

4080 Utbildningskostnader
620

Webb

5000

6540 IT Tjänster
621

Riksläger

10000

625

VM (taiji, junior)

70000

628

SM

630

EWUF

0
5000
−5000

631

IWUF

5000

SUMMA kostnader

246000

RESULTAT

−69999

SUMMA tillgånger

109911

BALANS Kapital

40911

−21500

Notering

Verification
Transaction ID

SJuZ6rMEd-H1F-aSz4_

Document

02_PROTOKOLL_FÖRBUNDSSTÄMMA_Svenska_Kungfu_o_Wushuförbundet_2021-03-09_klar för justering.pdf
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Thabo Motsieloa

thabo@live.se

Action: Sign

Method: BankID SE
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E-mail invitation sent to helga@svenskaikido.se
2021-03-19 17:13:21 CET,
Clicked invitation link Helga Une
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-19
20:49:11 CET,IP address: 217.208.188.254
Document viewed by Helga Une
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-19
20:49:12 CET,IP address: 217.208.188.254
Document signed by Helga Une
Birth date: 1971/07/10,2021-03-19 20:50:14 CET,
E-mail invitation sent to bladh@budo.se
2021-03-19 20:50:15 CET,
Clicked invitation link Elin Bladh
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-0322 09:30:55 CET,IP address: 158.174.103.146
Document viewed by Elin Bladh
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Document signed by Elin Kristina Josefin Bladh
Birth date: 1991/02/18,2021-03-22 09:33:13 CET,
E-mail invitation sent to ublom@me.com
2021-03-22 09:33:14 CET,
Clicked invitation link Ulrika Blom
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-22 10:43:07 CET,IP address: 84.217.70.137

Document viewed by Ulrika Blom
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-22 10:43:08 CET,IP address: 84.217.70.137
Document signed by ULRIKA BLOM
Birth date: 1966/05/16,2021-03-22 10:45:33 CET,
E-mail invitation sent to thabo@live.se
2021-03-22 10:45:34 CET,
Clicked invitation link Thabo Motsieloa
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,202103-22 14:47:27 CET,IP address: 188.151.111.175
Document viewed by Thabo Motsieloa
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,202103-22 14:47:28 CET,IP address: 188.151.111.175
Document signed by Thabo Motsieloa
Birth date: 1961/11/17,2021-03-22 14:49:11 CET,
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