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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: Online med videolänk (Whereby)  

När: Söndag den 2 oktober 2022, 16.30 –18.15. 

Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Shauna Adams, Li Minhua, Mikael Pettersson, 

Luciano Macri, Anwar Dehkani, Allyson Way Wanselius 

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  

Kassör Shauna Adams presenterade status på ekonomin.  

Ekonomin ligger enligt budget och det finns nu 388 000 SEK kvar för resten av 
budgetåret. 

7. Riksläger 8-9 oktober 

Riksläger Bosön helgen 8-9 oktober. Cirka 80 anmälda, varav 20 till sanda och övriga 

Taolu och pushhands. 

Det blir en domarutbildning även denna gång, både sanda och taolu. 

Det kommer ske fysprov för både sanda och taolu. 

Sanda: Sparring, fysprov lördag och teknikträning söndag. 

Taolu: Teknikträning lördag och tävlingsträning söndag. 

Insatser på rikslägret kommer vara avgörande för uttagning till landslaget.  

Läkarundersökning för samtliga tävlande till Baltic Open kommer ske söndag 9 oktober 

kl. 08.00 på Bosön. 
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8. Baltic Open - budget 

En av förbundets rekommenderade tävlingar är Baltic Open 15 oktober.  

Förbundet skickar tio tävlande, 4 sanda och 6 taolu. Samtliga som åker är preliminärt 

uttagna till EM. Utöver de tävlande åker 2 coacher samt en domare. 

Förbundet slår fast en budget för bidrag till resor och boende samt läkarundersökning (se 

punkten ovan) till Baltic Open på 80 000 SEK. 

9. EM – uttagning och budget 

EM kommer ske den 10–16 november i Aten. 

Förbundet kommer skicka en trupp och preliminär anmälan skickades igår. Den officiella 

listan blir klar efter rikslägret. 

Preliminär budget beräknas till 240 000 SEK. 

10. Nordic Open 

Fjärde Nordic Open Wushu kommer ske 3 december i samband med 

Kampsportsfestivalen som sker på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Styrelsen beslutar att utöka tävlingsbidraget från 50 000 SEK till 65 000 SEK för att: 

1. samla samtliga domare till fredagen istf lördag morgon. 

2. hålla ett lager i taolu på söndag förmiddag med en gästtränare (Hussein från 

Iran). 

3. säkra domararvoden till 1000 SEK per heldag, se övriga frågor nedan. 

Förbundet kommer även bjuda in ett antal domare till tävlingen från Iran. 

11. Övriga frågor 

Styrelsen diskuterade arvoden för domare. Styrelsen beslutar att höja riktlinjerna för 
arvode för domare till 1000 SEK per heldag utöver det bidrag man får vid behov för resor 
och boende. 

12. Nästa möte 

Nästa möte blir den 6 november kl 16.30 digitalt. 

 

 

                    Sekreterare    Justerare 

 Ulrika Blom                                                Peder Finnsiö 


