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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Var: Online med videolänk (Whereby)
När: Söndagen den 9 januari 2022, 16.30 – 18.15.
Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Shauna Adams, Luciano Macri, Anwar Dehkani,
Mikael Pettersson.
Frånvarande: Mathias Sandström, Li Minhua.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas
Mötesordförande - Peder Finnsiö
Mötessekreterare - Ulrika Blom
Justerare - Peder Finnsiö
Föregående protokoll, genomgång och påskrifter – inget att anmärka.
Ekonomin, status

Enligt budget.
7. NOWC: utvärdering.
Nordic Open Wushu Championships med tävlingar i taolu, sanda och pushhands hölls 4-5
december i Fryshuset i ett Multisportevent kallat TAWK med flera andra kampsporter.
Trots problematiken med Covid och krav på vaccinationspass gick tävlingarna väldigt bra.
Det påverkade dock deltagarantalet till det sämre, och framför allt publiken, som blev
mindre än väntat, med ett sämre ekonomiskt resultat som följd för arrangören.
8. Planering aktiviteter vår 2022 översiktligt, riksläger tävlingar och annat.
Aktiviteter under våren som planeras för:
•
•
•
•
•

Online-tävling 20 januari
SM den 5 mars
Årsstämma 16 mars
Spring Dragon Open Wushu i Italien 9 april.
Tävling i Milano under våren
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•

Czech Open utanför Prag 14 maj

Styrelsen kommer preliminärt ge resebidrag till de som kan ingå i ett utökat landslag och
som väljer att tävla i de internationella öppna tävlingarna.
Styrelsen diskuterar riksläger till våren 2022. P.g.a. corona och restriktioner i samband
med det är det troligtvis bättre att lägga det längre fram under våren, förslagsvis i början
på maj. Styrelsen konstaterar att Bosön är en mycket bra plats för riksläger. Styrelsen
beslutar att kolla upp vilka datum som finns lediga på Bosön i början på maj, 30 april – 1
maj alternativt 7-8-maj, och boka det som finns ledigt.
9. SM 5 mars – deadline och beslut för möjligt genomförande pga corona
Enligt de restriktionerna som gäller nu och fram till 16 januari kan en tävling som SM inte
hållas. Då det är osäkert vad som kommer gälla efter 16 januari beslutar styrelsen att
vänta med beslutet om SM ska hållas den 5 mars till den 23 januari (nästa styrelsemöte),
vilket ger 5 veckor för planering av tävlingen för arrangör och tävlingsförberedelser för
tävlande.
10. Ansökan om återstartstöd, möjliga projekt som inbegriper 30% av beloppet direkt
till IF, samt prioriterat barn och ungdomssatsningar.
Styrelsen diskuterar möjliga projekt för ansökan. Ett projekt är riksläger för hösten 2022.
Ytterligare förslag är att sätta ihop en ”turné” med instruktörer som reser runt i landet
och ger workshops på olika klubbar. Fördelen med det är att deltagare inte behöver resa,
endast instruktörer. Styrelsen diskuterar även möjligheten att hålla ett barn- och
ungdomsläger i samband med riksläger.
Ansökan ska vara inne senast 21 januari.
11. Inför årsmötet
Styrelsen planerar för årsmötet enligt SB&Ks förslag (digital stämma) som kommer hållas
onsdag 16 mars 18.00-19.30
Valberedningen ska informeras att det är dags söka nya styrelsemedlemmar.
Valberedningen kommer även bjudas in till nästa möte.
12. Övriga frågor
Landslagsstöd ska sökas före 31 januari.
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13. Nästa möte
Nästa möte planeras söndag 23 januari 2022 kl. 16.30 digitalt.

Sekreterare
Ulrika Blom

Justerare
Peder Finnsiö

