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Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn¡14 fec,eratrorì

Ansuöre I SvHEMAF 2014

Agenda ordinarie årsmöte 2014-03-09, Uppsala

1. Mötets öppnande,

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,

3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst,

4. Val av ordförande vid mötet,

5. Val av sekreterare vid mötet,

6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare,

7. Godkännande av dagordningen,

8. Föredragandeavverksamhetsberättelse,

9. Föredragandeavförvaltningsberättelse,

10. Revisorernasberättelse,

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman, propositioner,

a) Frågan om avstängningen av Jan Chodkiewicz,

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 4 kap 8 g, inkommit
till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen,

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår,

15. Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande
verksamhetsår,

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår,

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden,

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår,

19. Val av ordförande i Förbundet,

20. Val av vice ordförande i Förbundet,

21. Val av kassör i Förbundet,

22. Val av tvà(2) tillfyra(4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen

23. Val av en revisor.

24. Val av en till två revisorssuppleanter

25. Val av ordförande i valberedningen samt en till två övriga ledamöter.

26. Arets bedrift inom akademisk HEMA.

27. Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSPLAN 2OI3

Förra året var året då vi bildade Förbundet och började sätta hjulen i rullning. I

år hoppas vi kunna öka farten lite, bli lite stadigare och fokusera på att växa. Vi
behöver fler föreningar i Förbundet. Fler personer som hjälper till att bygga
HEMA. Planen kan delas in iföljande punkter:

1. De arbetsgrupper som tillsattes 2012 skall fortsätta sitt arbete. Varje
enskild grupps konstellation kan justeras av styrelsen beroende på
gruppens och individerna i gruppernas behov. Vi ser fram emot att
certifiera de första domarna och instruktörerna under 2013.

2. Förbundet kommer under 2013 att ansöka om ett tillsvidaretillstånd hos
Kampsportsdelegationen för en regeluppsättning som kan användas vid
alla tävlingar som genomförs av Förbundets föreningar.

3. En ny arbetsgrupp skall tillsättas av styrelsen, vars fokus kommer vara att
främja forskning inom HEMA i Sverige. Roger Norling (GHFS) kommer
agera sammankallande för gruppen under 2013. Gruppen kommer visa
på goda exempel och sprida dessa via Förbundets kanaler.

Gruppen skall även ta fram ett förslag på hur Förbundet kan främja
HEMA i Sverige genom forskning. Detta förslag skall mynna ut i ett
styrdokument som tas fram tillsammans med styrelsen. Styrdokumentet
presenteras sedan på årsmötet 2014. Vi ser fram emot ett första steg i att
stärka en av HEMAs grundpelare.

4. Styrelsen skall undersöka möjligheten till inträde i Svenska Budo &
Kampsportsförbundet som ett underförbund. Detta arbete presenteras på

årsmötet 2014 dâ stämman kommer ta ställning till hur detta arbete skall
fortsätta.

5. Förbundet skall fortsätta sitt arbete med att stödja events som genomförs
av sina medlemsföreningar. Events som Swordfish, Kungskrabba och
Vasaslaget är stort bidragande i att bygga HEMA i Sverige. Förbundet
skall även uppmuntra till att fler föreningar arrangerar events, stora som
små.

6. Förbundet skall undersöka möjligheten att delta i Sommar-SM och
påbörja förberedelser för att kunna medverka inom en rimlig framtid.
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VERKSAM HETSBERATTELSE 20I 3

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning

Ordförande Niklas Mårdby
Sekreterare Mattias Landelius
Vice ordförande Carl Ryrberg
Kassör Conny Corneliusson
Ledamot Johan Lundby

Förbundets revisor har varit Karolina Staël och revisorssuppleant Axel
Pettersson.

Medlemsföreningar

Vid årets slut hade förbundet 5 stycken medlemsföreningar med 158 betalande
medlem mar under året. Med lemsfören i ng arna är:

1. Göteborgs Historiska Fäktskola, GHFS, Göteborg,69 medlemmar

2. Kungshamns Historiska Fäktskola, KuHFS, Kungshamn, 8 medlemmar

3. Malmös Historiska Fäktskola, MHFS, Malmö, 23 medlemmar

4. Uppsala Historiska Fäktskola, UHFS, Uppsala, 27 medlemmar

5. Örebro Förening för Historisk Fäktkonst, ÖFHF, Örebro, 31 medlemmar

Verksamheten

Grupperna

I enlighet med verksamhetsplanenför 2013 var avsikten att instruktörsgruppen,
domargruppen, mediagruppen och forskningsgruppen skulle fortsätta med sina
respektive uppgifter. Domargruppen har hållit en första utbildning för domare för
ett tiotal personer från Sverige, Norge och Finland, vilken var mycket
uppskattad. I övrigt har grupperna inte utfört sina uppgifter.

Tillstànd hos Kampsportsdelegationen

Under verksamhetsåret har förbundet varit medsökande till tre tillstånd till
Kampsportsdelegationen. Något tillsvidaretillstånd har dock inte sökts eftersom
det sedan senaste stämman skett en explosion av olika regler. För närvarande
är det ingen turnering i Sverige som använder sig av samma regler, vilket
innebär att det inte är möjligt att söka ett tillsvidaretillstånd i dagsläget, eftersom
ett sådant sker just på regler. Förbundet har dock varit behjälpligt vid
ansökningsprocessen för varje individuell turnering.

Ansökan till Svenska Budo & Kampsportsförbundet

På grund av en internationell oro i HEMA-världen beträffande HEMA:s
självständighet skyndade förbundsstyrelsen efter långa diskussioner både inom
styrelsen och med medlemsklubbarna på frågan om undersökning av möjlighet
att ansöka om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Det visade sig efter ett långt

1.3.2
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1.3.4

1.3.5

1.4

utredningsarbete att det som var aktuellt för förbundet var att ansöka om
medlemskap till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund
Svenska Kampsportförbundet. För att ansöka om medlemskap behövde
förbundet inkomma med sin ansökan under januari 2014. Av den anledningen
kallade förbundsstyrelsen under slutet av verksamhetsåret 2013 till ett
extrainsatt årsmöte för att rösta om frågan. ljanuari 2014 beslutade en enhällig
stämma att ansöka om medlemskap. Ansökan kommer att tas upp på Svenska
Budo & Kampsportsförbundets förbundsstämma senare i mars 2014.

Stöd till event

Förbundet har stött event under året.

SM

Frågan har bedömts vara ansluten till frågan om medlemskap i RF och därmed
bordlagd tills vidare.

övrigt

Förbundsstyrelsen har under året stängt av den polska fäktaren Jan
Chodkiewicz. Fràgan om hans avstängning har diskuterats på plats i Gdansk
med Jan Chodkiewicz själv och representanter från det polska fäktförbundet
FEDER, samt i en skriftväxling.
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Resultat 2013

Medlemsavgift
Bidrag

Övriga intäkter
Ränteintäkt

Övriga intäkter

Summa lnkomster

Materialinköp

Lokala Event

Utbet Bidrag

Lokalhyra

Försäkringskostnader

Reklam & PR

Admintrativa kostnader
Hemsida / lT

Reseersättning

övrigt
Summa Utgifter

9 000,00 kr
29 557,OOkr

-kr
-kr
-kr

bankutdrag

rag

38 557,00 kr

-kr
-kr
-kr
-kr

963,00 kr

-kr
550,00 kr Se bankutdrag
299,OO kr Se bilaga 2

2 256,00 kr
-kr

4 068,00 kr

marutbild

Balansräkning 2017

Kassa

Konto

Korta fordringar

Summa Tillgångar

lngående balans

Ârets resultat

Korta skulder

Summa kapitalo Skulder

-kr
34 489,00 kr

-kr

- kr 34 489,00 kr

kr
kr

kr

-kr
34 489,00 kr

34 489,00 kr

Conny F

FS staftbidrag till

Conny F
Corneliusson:
GHFS 5 400 kr
Orebro 1 200 kr
Kungshamn 600 kr
UHFS 1 800 kr

Conny F Corneliusson:
och Scott från

GHFS. Domarutbildning
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1. Arbetsgrupperna har inte fungerat. Förbundsstyrelsen avser därför
avveckla grupperna i deras nuvarande form och istället utse ansvariga för
respektive område under verksamhetsåret. Dessa individer kommer att få
styrelsens mandat att själva utse vilka respektive person vill arbeta
tillsammans med för att driva området framåt. Styrelsens förhoppning är
att detta kommer leda till ökat personligt ansvar och att förbundet
utvecklas på dessa fyra viktiga kärnområden.

2. För det fall förbundets ansökan till Svenska Budo & Kampsportsförbundet
godkänns är det ännu oklart precis vilka effekter detta kommer få för
förbundet och dess medlemmar. Det står dock klart att det kommer
krävas ett omfattande arbete från styrelsens sida för att informera
medlemsföreningarna om nya regler och rutiner om så sker.

3. På Swordfish 2013 inträffande vissa incidenter som visade på behovet av
tydligare disciplinregler. Förbundet har för avsikt att upprätta ett
regeldokument för svenska turneringar där förbundet är medarrangör.
Detta för skapa en tydlighet i vad som är tillåtet och vad som är förbjudet,
samt vilka påföljder en överträdelse ska leda till.

4. Om förbundets ansökan godkänns är det förbundets avsikt att anordna
svenska mästerskap i HEMA 2015.

5. Många medlemsföreningar har börjat utreda frågan om barn- och
ungdomsverksamhet. Förbundet har för avsikt att utse en person för att
samordna föreningarnas arbete för att utveckla en barn- och
ungdomskurs som medlemsföreningar kan nyttja sig av.
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BUDGET SvHemal2OL4

Medlemsavgift
Bidrag

övriga intäkter
Ränteintäkt

övriga intäkter

2014

20010

0

0

0

0

Summa Inkomster

Materialinköp
Lokala Event

Utbet Bidrag

Lokalhyra

Försä kringskostnader

Reklam & PR

Admintrativa kostnader
Hemsida / lT

Reseersättning

övrigt
Summa Utgifter

RESUTTAT

10 200

0

0

0

0

1 650

0

603

299

s 000

2 648
10 200

0

GHFS 3 600 kr
Orebro 2 400 kr
Kungshamn 600 kr
UHFS 1 800 kr


