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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Var: SB&Ks kansli på Ölandsgatan 4 

När: Lördag den21 januari 2023, 11.00 –17.00. 

Närvarande: Peder Finnsiö, Ulrika Blom, Mikael Pettersson, Luciano Macri, Anwar Dehkani, 

Allyson Way Wanselius, Li Minhua 

Frånvarande: Shauna Adams 

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  

Styrelsen går igenom föregående års (2022) budget. Det preliminära årsbokslutet visar att vi 
hållit vår budget. Budgeten har uppdaterats under året beroende på det godkända återstartsstöd 
vi fått under året, stämmer alltså inte med budgeten från årsstämman. 

7. EM utvärdering 

Ett bra och välplanerat EM där Sverige tog många medaljer; 

Sanda: 2 guld, 2 silver, 1 brons 

Taolu: 2 guld 

En faktor till framgång är med största sannolikhet att de tävlande deltagit i flera 

nationella och internationella tävlingar, samt rikslägret. Även bra att för domare att följa 

med, man hämtar hem ny kunskap och regelverk. 

8. Nordic Open utvärdering 

Fjärde Nordic Open Wushu den 3 december i samband med Kampsportsfestivalen plats 
Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Mycket lyckad tävling med många deltagare, 298 entries, på både sanda- och taolusidan. 
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9. SM: arrangörsstöd och annat praktiskt 

Styrelsen beslutar ett arrangörsstöd på 60 000 SEK, vilket är 10 000 SEK mer än förra SM. 
Höjningen motiveras med ökade kostnader generellt och inflation, samt att domararrodena höjts 
från 700 till 1000 SEK. 

10. Återstartsstöd 4 – för 2023-2024 

Ansökan om Återstartsstöd 4 – Elit har skickats in 19 januari belopp 350 000 SEK. 

Ytterligare återstartsstöd 4 – ska skickas in innan sista januari. Återstartsstöd sökt för riksläger 
2024, utveckling landslag och elit 2024, internationellt arbete, domarutbildning, 
juniorverksamhet. 

11. EWUF – nuläge och framtid 

Styrelsen diskuterar situationen kring ”gamla” EWUF och det kommande nya EWUF. Sverige har 
fått frågan om att vara säte för nya EWUF, styrelsen ställer sig bakom det. 

12. Landslagsorganisationen: nuvarande, vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Vad 
vill vi utveckla/förbättra? Målsättning med landslaget. Uttagningskriterier. 

Styrelsen diskuterar landslagsorganisationen och förbättringsförslag på hur vi kan 
förtydliga hur det fungerar kring uttagning och kriterierna som krävs. 

Styrelsen beslutar att uttagningskriterierna ska förtydligas på hemsidan. 

13. Domarorganisationen: nuvarande, vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Vad vill vi 
utveckla/förbättra? 

Styrelsen konstaterar att vi behöver fler domare på både sanda och taolu.  Styrelsen 
diskuterar möjligheter att kunna ge bidrag till de som vill utbilda sig till domare. 
Eventuellt ta hit internationella domare att hålla utbildning. 

Lägg till återstartsstödet – resebidrag, vara med på utlandstävlingar, årsplaner, ska vara 
med på utbildningar, riksläger, ta hit internationella domare. 

14. Hållbart styrelsearbete/arbetsfördelning. Hur gör vi för att bli mer effektiva? 

Styrelsen diskuterar hur vi kan fördela arbetet bättre inom styrelsen och rekrytera fler till 

styrelsen med inriktning på praktiskt arbete. För att nå ett hållbart styrelsearbete 

behöver fler engagera sig i praktiska arrangemang som till exempel rikslägren. 

15. Verksamhetsplan 2023 

Peder kommer skicka utkast till verksamhetsplanen till övriga i styrelsen nästa vecka för 

synpunkter. 
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16. Budget 2023 

Styrelsen går igenom budget för 2023. Styrelsen har godkänt den preliminära budgeten 
för 2023. 

17. Inför stämman – någon som inte ställer upp för omval? 

Ingen har meddelat att de inte ställer upp, men alla har inte lämnat slutligt besked.  

18. Övriga frågor 

Förslag på datum för nästa riksläger – 6 maj på Bosön. 

Årsmötet blir den 25 mars på World Trade Center. 

19. Nästa möte 

Nästa möte blir den söndag den 19 februari kl 16.00 digitalt.  

 

 

                    Sekreterare    Justerare 

 Ulrika Blom                                                Peder Finnsiö 


