
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 161009 

Närvarande via Skype 
Conny Corneliusson
Magnus Lundborg 
Andreas Markehed
Axel Pettersson 
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 Axel.
5. Dagordningen för mötet fastställdes. 
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus. 
7. Rapport från SM

Carl sammanfattade SM. Det var ungefär lika många fäktare som förra året. 22 deltagare
i S&B. Damklassen var liten (6 damer), långsvärdet för herrar var runt 35 deltagare.
Rapiren och sabeln hade c:a 10 respektive 20 deltagare. 
Vi fick inte så mycket publicitet kring tävlingen, ev. p.g.a. att Jonathan Broberg på SB&K 
var sjukskriven. 
Ekonomiskt gick det bra (runt 20000-30000 kr i överskott), men slutresultatet är inte helt 
fastställt och förbundets 10 % ska lämnas över när allt är klart.

8. SM-veckan, plats för kvaltävlingar. 
Axel meddelade att GHFS får besked om de får sin träningslokal under nästa år senast
sista januari. Om de inte kan använda lokalen till kvaltävlingar kommer de behöva hitta 
alternativa lokaler för att hålla dem eller delegera kvaltävlingarna till en annan klubb. 
Förbundet ska lägga ut information om intresseanmälningar för att hålla kvaltävlingarna 
inför SM. 

9. Behörighet till SM, ev. tillägg till förbundets stadgar. 
Styrelsen beslutade att lägga en motion till årsmötet att lägga till regler för deltagande i 
SM som speglar Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar. 

10. Tills-vidare-tillstånd för tävling. 
För några år sen var inställningen att hålla reglerna med öppna och flexibla genom att
inte ha ett permanent tillstånd. Nu visar det sig att alla använder i stort sett samma 
regler. Därför kan det vara aktuellt att nu söka generellt tillstånd per år. 
Styrelsen beslutade att Carl och Magnus undersöker villkor och kostnad för ett
tills-vidare-tillstånd. 

11. Resa till Tyskland och IFHEMAs årsmöte i Hamburg. 
Axel och Carl har blivit inbjudna för att delta på årsmötet och representera SvHEMAF.
Förbundet har redan budgeterat för resa och boende. 
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Styrelsen beslutade att låta Axel och Carl kolla upp kostnaderna och be om ersättning. 
12. Uppdatering av hemsidan 

Andreas vill uppdatera hemsidan för att snygga till den. Kartan över föreningar är inte
uppdaterad. Kartan sköts inte av förbundet, men den hjälper fortfarande även om den 
inte är helt rätt. Andreas får göra förbättringar av sidan enligt egna tankar och idéer. 

13. Inkommet mejl från K. Jansson ang. jämställdhet och kultur i förbundet. 
Kenny (f.d. medlem i UHFS) har skickat ett mejl som respons på styrelsens skrivelse
efter jämställdhetsenkäten. Vi skrev där att vi skulle jobba för sammanhållningen och 
gemenskapen i förbundet och att vi skulle undvika att t.ex. etikettera varandras politiska 
ståndpunkter på sociala medier. Kenny reagerade på den skrivelsen och tyckte inte att 
förbundet ska lägga sig i vad som skrivs på sociala medier. 
Magnus ska formulera ett förslag på svar som först ska skickas till resten av styrelsen. 
Svaret kommer handla om att vi som förbund ska försöka skapa en god gemenskap, 
men inte styra och reglera vad folk, som privatpersoner, skriver på sociala medier.
Medlemsföreningar måste följa förbundets stadgar och i förlängningen SB&Ks stadgar. 

14. Ersättning till dem som jobbade på kursen i Visby.
Conny har ännu inte fått in begäran om ersättningar från dem som höll kursen i Visby.
Carl ska skriva en påminnelse om att begära ersättning. 

15. Inga övriga frågor 
16. Datum för nästa möte bestämdes till 161106 kl 11 och kommer äga rum på Swordfish. 
17. Carl förklarade mötet avslutat. 

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Magnus Lundborg Justerare Axel Pettersson

11 / 08 / 2016 11/17/2016

Doc ID: 860fc70e813b310e86026928cc2f55e48e6d14d3



Audit Trail

TITLE

FILE NAME

DOCUMENT ID

STATUS

Protokoll

Protokoll styrels...vHEMAF 161009.pdf

860fc70e813b310e86026928cc2f55e48e6d14d3

Completed

11/08/2016

20:27:13 UTC

Signed by Magnus Lundborg (lundborg.magnus@gmail.com)

IP: 178.174.196.137

11/08/2016

20:27:16 UTC

Sent for signature to Axel Pettersson (axel.ghfs@gmail.com)

IP: 178.174.196.137

11/17/2016

10:05:09 UTC

Viewed by Axel Pettersson (axel.ghfs@gmail.com)

IP: 80.216.140.33

11/17/2016

10:31:08 UTC

Signed by Axel Pettersson (axel.ghfs@gmail.com)

IP: 80.216.140.33

The document has been completed.11/17/2016

10:31:08 UTC


