Protokol Årsmöte 2015
Swedish Wudang Tai Chi Chuan Association
Org.nummer: 862501-3365
1.

Årsmötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat

2.

Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdens, se Bilaga 1.

3.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet ansåg att mötet har utlysts på rätt sätt.

4.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mattias Nyrell väljs som ordförare för mötet.
Viktor Lindberg väljs som sekreterare för mötet.

6.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Anna Jäppinen samnt Karl Wikander väljs som justeringsmän tillika röstäknare för mötet.

7.

Verksamhetsberättelsen
Viktor Lindberg läser upp verksamhetsberättelsen, Se bilaga 2.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.

8.

Ekonomisk berättelse
Mattias Nyrell läser upp den ekonomiska berättelsen då Martin Raspaud är frånvarande,
Se bilaga 3.
Den ekonomiska berättelsen godkänns.

9.

Revisorernas berättelse
Arvid Huss läser upp Revisorernas berättelse, Se bilaga 4.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.
11. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Styrelsen informerar om dom eventuellt vill ändra medlemsavgiften för att det inte ska bli
ofördelaktigt att starta små klubbar..
Ingen ändring förelås för tillfället.
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12. Verksamhetsplan samt budget
Mattias Nyrell läser upp Verksamhetsplan samt budget.
Thomas Persson berättar att det eventuellt kan behövas pengar till att utform ett diplom för
framtida graderingar om graderingssystemet som läggs fram som motion i framtiden sätts i bruk.
13. Val av styrelse
Mattias Nyrell väljs som Ordförare
Viktor Lindberg väljs som Sekreterare.
Thomas Persson och Zoran Strbac väljs som Ledamoter.
14. Val av suppleanter
Miroslav Strbac och Saar Avivi väljs som suppleanter.
15. Val av revisorer
Bernie de Tauza och Arvid Huss väljs som revisorer.
Paul Silverstråle väljs som revisorsuppleant.
16. Val av valberedning
Ivan Martin, Paul Silverstråle och Karl Wikander väljs som valberedning.
Ivan Martin är sammankallande.
17. Behandling av inkomna motioner
•

Motion om att ändra medlemskapsinbetalningarna (se bilaga 5)
Antas

•

Motion om att ändra räkenskapsåret (se bilaga 5)
Antas
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18. Övriga frågor
•

Information om Swedish Open
Paul Silverstråle berättar om Swedish Open som ska vara i Linköping någon gång under Maj
2016. Tanken det ska tävlas i Form & Pushing Hands, och eventuelt tävling eller uppvisning i
med Sanshou, Svärd. Det kommer att pågå i två dagar och då vara uppdelat med tävlingar en
dag och workshops en dag. Utskick kommer att skickas till klubbarna med mer information
senare. Det har inte planerats någon officiell domarutbildning, men tidigare har det skett
informelt I klubbarna.

•

Information om Graderingssystem
Graderingsgruppen består just nu av Miro Strbac, Thomas Persson & Paul Silverstråle.
För nuvarande finns ett utkast där dom tre första graderna är definierade och kan tillämpas av
dom som vill men systemet ska fortfarande anses som under en utvecklingsfas där vi kan
vidareutveckla och ändra systemet allt eftersom.
Syftet med systemet och graderna ska fungera som riktlinjer för utveckling där tiderna för varje
nivå är unjefärliga men även ett sätt för instruktörer att systematisera och säkra kunskapen inom
konsten.
Det poängteras att gradeingssystemet är ett ett system för elevgrader inte instruktörsgrader.
Årsmötet godkänner graderingssystemet enligt dessa premisser.
En graderingskomité bestående av Miro Strbac, Thomas Persson & Paul Silverstråle föreslås
och godkänns.

•

Medlemsförsäkringar
Sirpa frågar om medlemsförsäkringar, Mattias Nyrell informerar om att det för närvarande inte
finns något inom SWTCCA och att det är för dyrt för ett så litet förbund men att det går att
teckna genom något annat större förbund.
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19. Årsmötet Avslutas
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Sekreterare: Viktor Lindberg
__________________________________
Justeras:

Anna Jäppinen
__________________________________

Justeras:

Karl Wikander
__________________________________
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