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frlärgarande: Grad" Choräs, Me. Doda, Me- Santana, Me. Kiura, Prof. Lamina, Prof. Kiki

Ordförande för Capoeiraförbundet, Rodolfo Goes {Me. Dodo}, öppnade rnotet. Martin Blad

{Prof. Larnina} valdes till mötessekreterare" Luiz Carlos Fernandes {Grad. Choräo) valdes till
prctokollförare.

Capaeirafcrbundets ordförande gav ordet tlll capoeira mästare Geraldo §antana. Mästare

Santana berättade om foreningen Previdåncla Capoeira lntegralizada {PrevCapii som han

arbetar for i Brasilien. Previdöncia Cap*eira Integralizada {PrevCapi} är en förening som

arbetar för att hjälpa capoeira rnästare i Brasilien med diverse tjänste1 t.ex. sjukförsäkring,
begravningsförsäkring och liknande. Alla dessa tjänster erbjuds moi en avgift på ca 28 SEK
per medlern. *eäa var ett initiativ från rnästare Santana tillsamrnans med andra capoeira
måstare och idag har det redan över 6CI mästare som är forsäkrade genom PrevCapi. Man

kan läsa rner om deäa projekt på rrebbplatsen hitps:lfprevcapi.org.br" Capaeiraförbundet
förstiår vikten av detta projekt och styrelsen godkände enhålligt ett solidariskt stöd till
PrevCapi på 10 000 SEK som kommer att betalas ut årligerr, för att hjälpa till med

ufuecklingen av detia projeld i Brasilien.

I mötets andra punkt diskuterades den eventuella anställningen av en sekreterare för att
göra en del av det administrativa arbetet och pro.lektarbetet för Capoeiraförbundet. De som

var närvarande vid mötet fick i uppdrag att Ieta efter kandidater for den tjänsten cch
undersöka vilket tirnarvsde är rirnligt att betala ut till den anställde sekreteraren. OBSI I det
faflet styrelsemedlem ska erbjudas tjänsten r*åste vi åndra Capoeiraförhundets stadgar så

att en styrelsemedlern kan erhålla ansLällning iförbundet.

Den tredje pnrnkten som diskuterades var uppdateringen av Capaeiraförbundets hemsida"

Kcstnaden för de nödvåndiga uppdateringarna uppskattas tiil ca 40 000 SEK. enligt Martin

{Pref, Lamina} som är ansvarig för Capaeiraforbundets hemsida" Luiz Garlcs (Grad. Choråo}
blev utsedd tilt att ansvara för att till nästa rnöte kornrna med förslag kring hur deäa projeld
ska finansieras.

Den {ärde punkten i mötet var att diskutera Capoeirafööundets vision och må1. Styrelserr
närvarande på mritet år överens om att detta Capoeiraforhund inte ska verka för enskilda
föreningars intresse utan främja capoeira som idroti i Sverige i sin helhet och ska verka för
atrla capoelra föreningars intressen i Sverige.

En extra punkt på mötet presenterades av rnåstare Kiura" Han presenterade en idå för ett
samarbetsprojekt mellan Capoeiraförbundet sch svenska skolor. Mästare Kiura fick i uppgift
att utueckla pro.iektförslaget skriftligen och presentera det ör styrelsen inför komrnande

styrelsemote.

En annan extra punkt i rnötet var förslaget från Capaeiraförbundets ordförande att boka en

styrelsekonferens på eä hoiell i augusti. Må[et med denna kanferens är aS ladda våra



I

batterier ach sätta fydliga rnål ör Capoeiraförbundets aöete under de ksmmande tre åren.
De när,rarande på mötet godkiånde enhälligt en kcnferensdag som heslutades av
CapceirafÖrbundets ordförande. Luiz Carlas {Grad. Choräo} fick i uppgift att komma nned
förslag på plats och kostnad för konferensen tilt kommande styrelsemöte.

Mötet avslutades med en sammanfattning av de punkter scm närnnts ovan och med
ordförandens och stynelsens sarntycke titl att vi kommer att aöeta titlsammans for att lösa de
punkterna sonr nämns ovan.

Uppglftema till nästa styrelsemöie fördelas enligt nedan:
1. Presentera kandidater till sekreterartjänsten och forbereda sig infor diskussion cm

tirnlön (sarntliga i styrelsen)
2. Finansiering av hemsidans utveckling {Luiz Carlos Fernandes}
3. Sarnarbetsprojekt med svenska skolor {Mästare Kiura}
4. Förslag för s§relsekonferens {Luiz Carlos Fernandes}
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