
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 170827 

Närvarande via Skype 
Björn Carlander (kom under punkt 7)
Patrik Jarenius
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 Eva.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
7. Avrapportering för kursen i Visby

Kursen i Visby gick bra och var i stort sett full varje dag. Nästa år bör vi försöka ha en
större ruin eller se om det finns nog instruktörer för att köra två gånger om dagen. Nästa
år skulle vi kunna ha möjlighet att köpa biljetter för nästkommande dagar (med släpp för
eventuellt outnyttjade platser 15 min innan).
Därutöver pratade Magnus med Lillebjörn Rugstad om klubben i Visby för att höra om de
vill gå med i förbundet, men de hade i nuläget inga planer på att starta en förening.

8. IFHEMA
IFHEMA behövde allt ansökningsmaterial senast 28/8. Carl skickade in alla dokument till
dem. Antagningskommittén i IFHEMA skulle skriva en rekommendation inför mötet i
december. Carl ska fråga när vi får besked om vad de ska skriva i rekommendationen.

9. Värdegrund i Svenska HEMA-förbundet
Om medlemmar, tränare eller styrelseledamöter bryter mot Svenska HEMA-förbundets,
SB&Ks och RFs stadgar, men inte inom föreningens verksamhet. SB&K har gett rådet
att formellt kontakta dem för att få råd från dem eller RFs jurister. Hur långt sträcker sig
förbundets ansvar och befogenheter?
Styrelsen beslutade att skriva en fråga till RF och kontakta RFs ordförande. Carl ska
skriva ett första utkast.

10. Uppföljning av instruktörsträffen i Malmö 170819-170820
Eva rapporterade att det var ett 20-tal deltagare på instruktörsträffen. Det var en tränare
från sportfäktarförbundet som pratade och Patrik Jarenius pratade om ledarskap. Både
stort och smått togs upp kring att instruera och hålla kurser. Träffen var väldigt
uppskattad och stämningen var god. Alla kunde vara med och bidra till diskussionen. En
stor eloge till Malmö historiska fäktskola. Ekonomisk rapport kommer i veckan.

11. Per capsulam-beslut för tävlingstillstånd för Battle of the Bridge i Örebro 170908-170910
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Styrelsen (Magnus, Eva, Jenny och Björn) har godkänt tillståndet. 
12. Tävlingstillstånd till GHFS för Swordfish 

Ansökan är inte granskad ännu, men beslut ska fattas per capsulam. 
13. Ansökan från Särimner HEMA och MHFS om bidrag för att bjuda in sabeltränare från 

GHFS till en helgkurs. 
Särimner vill bjuda in en sabeltränare och hålla en helgkurs. Vi ska begära en budget 
och fråga hur mycket pengar de vill ha och meddela att den kommer behandlas positivt. 

14. Journalföring 
Björn har börjat pratade med Henrik, Henrik och Linus. Linus skulle gärna se att det 
krävs en hälsokontroll innan tävling. Vi skulle kunna kräva av tävlingar att deltagarna 
kryssar i om man fått hjärnskakning senaste halvåret/året. Björn jobbar vidare med 
frågan. 

15. Information till nystartade föreningar 
Jenny skulle vilja ha hjälp under instruktörer, under domare och under aktuella projekt 
och insatser. Efter de kompletteringarna skulle dokumentet kunna publiceras. 

16. Övriga frågor 
a. MHFS har plats och möjlighet att hålla eventuell domarutbildning 

17. Datum för nästa möte bestämdes till 171001 kl 14 och kommer äga rum via Skype. 
18. Carl förklarade mötet avslutat. 

…………………………….. …………………………….. 
Sekreterare Magnus Lundborg Justerare Eva Wei 

…………………………….. 
Ordförande Carl Ryrberg 

09 / 29 / 2017

10/06/2017

09/29/2017
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