
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 160821

Närvarande via Skype
Conny Corneliusson
Magnus Lundborg
Andreas Markehed
Carl Ryrberg

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 Andreas.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
7. 2016-08-15 beslutade förbundsstyrelsen per capsulam att låta Särimner HEMA

(Höganäs) och Göteborgs frifäktargille.
8. SM 2016

Carl meddelade att det har varit någon sen avanmälan och ytterligare någon anmälning.
Intäkter och utgifter kommer inte påverkas märkbart och beräkningen är en vinst på c:a
10000 kr.
Det är 68 anmälda. SM är litet mindre i år än förra året. Tillväxten på tävlingarna är inte
särskilt stor. Frågan är hur tillväxten är i föreningarna. Vissa föreningar verkar växa mer
än andra.

9. Vi ska anmäla ytterligare detaljer till SM-veckan 2017 senast 31 augusti. Carl och
Magnus får i uppdrag att göra den anmälan. Vi ska lämna ut information så att föreningar
kan ansöka om att arrangera kvalificeringstävlingar (på SM-veckan börjar tävlingarna på
kvartsfinalsnivå). GHFS kommer vara huvudsaklig arrangör under själva SM-veckan.

10. Kursen på medeltidsveckan var en succé. Nästa år ska vi försöka undersöka möjligheten
till förköp. Vi ska också kontrollera om vi skulle kunna vara någonstans där det finns
plats för fler deltagare. Om vi har fler deltagare behöver vi fler svärd. Vi ska också
fundera på en högre avgift för att kunna ge en större ersättning till instruktörer. I år fick
instruktörerna 100 kr per tillfälle och Per fick 200 kr för att hjälpa till att köra svärd. Julia
och Petri fick 400 kr för att närvara på Mats Liljas kurs för att se vad de håller på med.
Vi ska kolla upp om vi kan ha en uppvisning på i samband med t.ex. tornerspel. Vi ska
be om mer information från Julia och Petri om den andra kursen.

11. Det verkar finnas ett intresse av att träna HEMA i Visby. Det har funnits en klubb
tidigare, men verksamheten har lagts ned efter bl.a. skador. Förbundet ska kontakta
några personer där (t.ex. Eric Hejdström, Erik Ungman och Magnus Mårtensson) för att
se om det finns intresse att starta upp en förening igen och om förbundet kan hjälpa till
med någonting.

12. Inga övriga frågor.
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13. Datum för nästa möte bestämdes till 161009 kl 11.00 och kommer äga rum via Skype.
14. Carl förklarade mötet avslutat.

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Magnus Lundborg Justerare Andreas Markehed

09 / 12 / 2016 09/16/2016
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