
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 180114 

Närvarande via Skype 
Conny Corneliusson
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 från IFHEMA

Carl och Eva var på IFHEMAs möte i Aten och rapporterade att mötet inte var så bra.
Sedan dess har det varit diskussion om att ha ett extramöte under Dreynevent i
Österrike, men det har inte utgått någon kallelse. Nästa års styrelse för SvHEMAF skulle
kunna föreslås att jobba mer tillsammans med andra nationella förbund. Carl föreslår att
bjuda in till ett möte med närstående nationella förbund, t.ex. från norra Europa,
förslagsvis bl.a. Polen för att främja relationen mellan ländernas förbund.

8. Årsmötet för SB&K (svenska budo & kampsportsförbundet)
Kallelsen till årsmötet för SB&K kom under veckan. Eventuella motioner skulle in senast
180115. Förra årsmötet för SvHEMAF beslutade att vi skulle försöka bli ett eget
underförbund. För tillfället är våra medlemmar (genom föreningarna) 559 st (inklusive
Örnsköldsvik, som inte har betalat). Om vi var ett eget underförbund skulle vi eventuellt
kunna komma bort ifrån de dubbla medlemskapen (SvHEMAF och SB&K) som nu
används. Då skulle alla klubbar som betalar till SB&K vara med i SvHEMAF. Carl
föreslog att uppdra åt Örebro HEMA att motionera till SB&Ks möte att HEMA ska bli ett
eget underförbund. Styrelsen beslutade att i ett separat protokoll bokföra att uppdra det
åt Örebro HEMA och uppdrog Magnus att färdigställa det protokollet senast dagen efter
det här mötet (180115).

9. Forskning
Emil Andersson har motiverats för sina videos som presenterar montante. Styrelsen
fattar inget beslut kring utmärkelsen ännu.

10. Årsmötet
Magnus ska se om det går att hitta en lokal för domarträning någon av de två helgerna
innan Vasaslaget. Samtidigt skulle årsmötet kunna vara. I annat fall är det lämpligt att
årsmötet äger rum på 17/3 på Vasaslaget.

a. Eva har skrivit verksamhetsberättelsen.
b. Conny presenterade ekonomin. Vi har omsatt mer pengar än tidigare år. Vi har
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fått ett stort bidrag från Kampkonstförbundet. Vi har lagt mer pengar på resor än 
tidigare år. Conny ska höra med Christoffer hur han vill ha informationen. 

c. Vi ska skriva en verksamhetsplan. Till forskningsutmärkelsen skulle man kunna 
göra ett tydligare pris, t.ex. en liten glasplakett. Förslag på punkter till 
verksamhetsplanen: 
Nordiskt samarbetsmöte 
Tränarutbildning 
Arrangera SM 
Fortsatt arbete med mångfald inklusive en film som visar på inkludering 
Domarträning 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Se hur förbundsstyrelsen kan hjälpa medlemsföreningar att söka bidrag och hitta 
lokaler för verksamhet 

11. Umeås ansökan om medlemskap 
Det finns vissa oklarheter kring om beslut på årsmötet att ansöka om medlemskap. Det 
står i budgeten och deras stadgar att de ska gå med. Det beslutades att de ska få gå 
med i förbundet. Magnus ska skriva ett välkomstbrev. 

12. Per capsulam-beslut 
Eskilstuna har godkänts som medlem 171024. 

13. Inga övriga frågor 
14. Datum för nästa möte bestämdes inte men 180204 eller 180211 skulle kunna vara 

alternativ (det kommer beslutas via diskussion på facebook). Mötet kommer äga rum via 
Skype. 

15. Carl förklarade mötet avslutat. 

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

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

01 / 28 / 2018

01/30/2018

01/28/2018
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