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Närvarande 
Björn Carlander
Magnus Lundborg
Carl Ryrberg
Jenny Sellén
Eva Wei

1. Carl förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Carl.
3. Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Jenny.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
7. SM-veckan

SM-finalerna under SM-veckan gick bra och det gav mycket bra uppmärksamhet. Carl,
som drog en stor del av lasset, tycker att det var värt arbetet. En lokal arbetsgrupp som
avsätter tid några dagar innan eventet skulle kunna underlätta. Att vara på plats mer i
förväg, för att få bättre kontakt med t.ex. kontaktpersonerna inom kommunen, skulle ha
hjälpt inför arrangemanget. Generellt fick vi besked om t.ex. datum och andra detaljer
väldigt sent. En stor del av värdet var att vi var på en central arena. En annan gång
skulle det gå att köra hela SM under SM-veckan - inte kvaltävlingar i förväg. Spontant
lutar det åt att delta på SM-veckan i Malmö 2019 istället för att också köra Helsingborg
2018. Planen skulle i så fall vara att ändå ordna SM på egen hand och då under
sommaren. En designerad fotograf skulle vara bra till nästa gång. Träplattformen som vi
fäktades på var aningen för liten, vilket gjorde att domarna hade svårt att backa. Det var
dåligt att det inte informerades om att de två segrare (Dennis och Kristofer) som valdes
för att representera på scenen efter tävlingarna också fick sponsorpriser.

8. IFHEMA
Vi måste skicka in väldigt många dokument och de behöver vara översatta till engelska.
Carl ska kontakta Falco på IFHEMA för att höra om vi kan komma undan med ganska
liten arbetsbörda, alltså få slippa översätta en del av dokumenten. Vi kan troligtvis inte bli
fullvärdiga medlemmar då vi inte ännu räknas som det nationella förbundet som
ansvarar för HEMA i Sverige. I nuläget är det Svenska budo & kampsportsförbundet
(SB&K) och i förlängningen Svenska kampkonstförbundet som ansvarar för IFHEMA.
Annars skjuter vi upp medlemsansökan åtminstone ett år.

9. Informationsmaterial
Vi bör sätta ihop en eller två informationspamflett som kan laddas ned som beskriver vad
vi gör. Den ena skulle kunna beskriva våra tävlingar och den andra skulle kunna
beskriva vår verksamhet i övrigt. Det vore bra om åtminstone tävlingspamfletten är lätt

Doc ID: 6a7ae702d4e7a4ad6761c8e196847abb21d873da



att redigera så att den kan ändras utifrån regelsystem. Robert Bjurshagen är grafisk 
designer. Han skulle eventuellt kunna hjälpa oss. Magnus tar på sig att göra det, men 
kommer be om återkoppling framöver. Jenny kommer kunna korrekturläsa. Björn ska 
höra litet med Robert om han skulle kunna hjälpa till. Det finns pengar som skulle kunna 
användas, men det finns inga avsatta pengar för marknadsföring. 

10. Instruktörsträff i Malmö 
Vi har budgeterat 10000 för instruktörsutbildning. Eventet har budgeterat en kostnad på 
6625 kr, vilket beslutades täckas av förbundet. Styrelsen beslutade att ge 
mellanskillnaden i resebidrag, alltså upp till 250 kr per klubb. 

11. Visby 
Det verkar finnas ganska gott om instruktörer. Ytterligare svärd kan vara bra. Magnus 
ska räkna för att se att svärden räcker. 

12. Per capsulam-beslut för tävlingstillstånd för SM-finalerna 
Styrelsen beslutade 170620 att ge tävlingstillstånd till SM-finalerna. 

13. Journalföring 
Björn ska kontakta de tre tävlingsläkarna: Henrik Hedelin, Henrik Öhrström och Linus 
Olander för att dra igång verksamheten. 

14. Information till nystartade föreningar 
Jenny har kompletterat dokumentet ytterligare, alltså fyllt i under några rubriker. 
Dokumentet skulle kunna publiceras även om det fortfarande kan fyllas i och 
kompletteras. Det beslutades att publicera dokumentet innan nästa styrelsemöte. 

15. Hemsidan 
Eva har gjort uppdateringar av hemsidan. Carl ska lägga upp dem på själva sidan. 
Länken till forumet ska tas bort. 

16. Bidragsprocess 
Vi har i nuläget ingen process för att söka bidrag, men det bör läggas i nästa års 
verksamhetsplan för att formalisera ansökningar. Tills vidare ska vi publicera på 
hemsidan att det finns bidrag att söka (30000 kr). 

17. Inga övriga frågor. 
18. Datum för nästa möte bestämdes till 170827 kl 20 och kommer äga rum via Skype. 
19. Carl förklarade mötet avslutat. 

…………………………….. …………………………….. 
Sekreterare Magnus Justerare Jenny 

…………………………….. 
Ordförande Carl 

07 / 10 / 2017

08/03/2017

07/10/2017
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