ÅRSMÖTE I SVHEMAF 2017
2017-03-18 i 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.

Föredragande av verksamhetsberättelse,

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse,

10.

Revisorernas berättelse,

11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,

12.

Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman,
propositioner,

13.

1.

Proposition Nr 1: Ändring av stadgar för Svenska HEMAförbundet, 8 kap.

2.

Proposition nr 2: Beslut om ansökan om inträde i IF-HEMA

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 4 kap 8 §, inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen,
1.

Motion nr 1

14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår,

15.

Fastställande av årsavgift till Förbundet för innevarande och 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 två (2) till fyra (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.

Årets bedrift inom akademisk HEMA.
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27.

Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
1. Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Carl Ryrberg
Sekreterare
Magnus Lundborg
Vice ordförande
Axel Pettersson
Kassör
Conny Corneliusson
Ledamot
Anderas Markehed
Ledamot
Hans Jörnlind
Ledamot
Christina Hallgren
Förbundets revisor har varit Karolina Staël och revisorssuppleant Niklas Mårdby.

2. Medlemsföreningar
Vid årets slut hade förbundet 12 medlemsföreningar med 467 betalande medlemmar
under året. Anmärkas bör att föreningar rapporterar medlemmar på olika sätt.
Framgent önskar förbundsstyrelsen att som medlem rapporteras medlem som betalat
medlemsavgift under året.
Medlemsföreningarna är:
1. Göteborgs Historiska Fäktskola, GHFS, Göteborg, 166 medlemmar
1. Kungshamns Historiska Fäktskola, KuHFS, Kungshamn, 11 medlemmar
2. Malmös Historiska Fäktskola, MHFS, Malmö, 88 medlemmar
3. Uppsala Historiska Fäktskola, UHFS, Uppsala, 46 medlemmar
4. Örebro Förening för Historisk Fäktkonst, ÖFHF, Örebro, 45 medlemmar
5. Ljungamarkens HEMA, Ånge, 10 medlemmar
6. Sjuhärads fäktskola, Borås, 13 medlemmar
7. Föreningen Stockholm HEMA, Stockholm, 15 medlemmar
8. ÖKFS HEMA, Örnsköldsvik, 9 medlemmar
9. Särimner HEMA-förening, Höganäs, 15 medlemmar
10. Göteborgs Frifäktargille, Göteborg, 29 medlemmar
11. Gävle fäktförenings avdelning för HEMA, Gävle, 20 medlemmar
Under året har Jämtlands historiska fäktskola, Östersund inte betalat avgiften eller
svarat på kontaktförsök från föreningen.
3.

Verksamheten

SM
Förbundet har under året tillsammans med Örebro Förening för Historisk Fäktkonst
anordnat det andra svenska mästerskapet i HEMA, i klasserna långsvärd – herr,
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långsvärd – dam, rapir och dolk, svärd och bucklare samt sabel. Mästerskapet var
sanktionerat av Riksidrottsförbundet.
Svenska mästare 2016 blev:
 Kristoffer Stanson, Stockholm HEMA i rapir och dolk, svärd och bucklare samt
sabel.
 Dennis Ljungqvist, Kungshamns Historiska Fäktskola i långsvärd – herr
 Julia Yli-Hukka, Göteborgs Historiska Fäktskola i långsvärd – dam
Totalt deltog 66 fäktare.
I enlighet med uppdraget från stämman beslutade styrelsen att arrangerande förening till
förbundet ska betala 10 % av överskottet från evenemanget och att förbundet i händelse
av förlust betalar hälften av förlusten. SM i Örebro gjorde ett överskott i enlighet med
förvaltningsberättelsen.
Förbundet har ansökt om att få anordna SM-finaler på SM-veckan i Borås 2017 och fått
den ansökan godkänd.
Medeltidsveckan i Visby
Förbundet hade under Medeltidsveckan i Visby representanter där som höll provapåkurser. Kurserna var fulla hela veckan och var en stor framgång.

Kampsportgalan
Under SB&K:s gala för svensk kampsport var medelmar i SvHEMAF nominerade i tre
klasser:
 Göteborgs Historiska Fäktskola – Årets klubb
 Anders Linnard, Göteborgs Historiska Fäktskola – Årets mästare
 Carl Ryrberg, Örebro Förening för historisk Fäktkonst – Årets ledare
Göteborgs Historiska Fäktskola erhöll priset och var alltså årets kampsportsklubb i
Sverige 2015.
Stöd till evenemang
Förbundet har stött evenemang under året.
Styrelsearbetet
Under året har styrelsen haft 6 möten. Protokollen har publicerats på www.svhemaf.se.
Instruktörsträffar
Inga instruktörsträffar har genomförts under året.
Domarutbildningar
Förbundet har under året genomfört två domarutbildningar, en i Kungshamn och en i
Örnsköldsvik.
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IF-HEMA
Axel Pettersson och Carl Ryrberg skulle båda åka till IF-HEMA som observatörer, men
båda blev sjuka. Förbundet har dock haft täta kontakter med IF-HEMA och erhållit
underlag för beslut om ansökan om medlemskap.
Representation i idrottsrörelsen
I samband med årsmöte i Svenska kampkonstförbundet 2017-03-25 kommer Niklas
Mårdby av styrelsen presenteras som Förbundets förslag till underförbundsstyrelsen,
efter kontakter med nuvarande underförbundsstyrelse.
Arbetsgrupper
Styrelsen har inte heller detta år lyckats uppbåda någon entusiasm från de inrättade
arbetsgrupperna. Inget arbete i arbetsgrupper har utförts.
Fond för ansökan om bidrag.
Förbundet har inrättat en fond, men inga ansökningar har inkommit under året.
Mångfald och jämställdhet
Förbundet har under året genomfört en undersökning avseende mångfald och
jämställdhet. Utfallet av undersökningen var huvudsakligen positivt.
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PROPOSITION NR 1: ÄNDRING AV STADGAR FÖR SVENSKA HEMA-FÖRBUNDET,
8 KAP.
Proposition: Förbundets stadgar kring tävling bör tydligare återspegla Svenska
budo & kampsportsförbundets stadgar, vars stadgar gäller alla föreningar knutna
till Svenska budo & kampsportsförbundet.
Nuvarande formulering:
8 kap Tävlingar
1 § Nationella och internationella tävlingar
Förbundet skall verka för nationella och internationella tävlingar inom HEMA.
2 § Medlemskap i flera föreningar
Medlem ska inte tävla för mer än en förening i samma gren eller tävling.

Förslag: Ändring av hela 8 kap Tävlingar till:
8 kap Tävlingar
1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar,
12 kap och övriga fastställda tävlingsbestämmelser. All tävlingsverksamhet ska
administreras av Förbundets anslutna UF.
1.2 Utländsk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett
år, äger rätt att deltaga i SM- och DM-tävlingar.
2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem deltaga i
distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast i det distrikt där föreningens
hemort är belägen.
2.2 Under ett och samma kalenderår får föreningsmedlem
distriktsmästerskapstävling i samma idrott endast inom ett distrikt.

deltaga

i

3 § Deltagande i internationella tävlingar
3.1 Bara den som uttagits till landslag av UF-styrelse får representera Sverige i
internationella tävlingar. Den som inte är landslagsuttagen får inte bära sådan
utrustning eller uppträda på ett sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik
ges intrycket att denna representerar Sverige.
4 § Medlemskap i flera föreningar
4.1 Medlem ska inte tävla för mer än en förening i samma idrott.
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Förslaget är samma stadgar som gäller i Svenska budo & kampsportsförbundet,
med undantaget att 4 § ovan i deras stadgar är enda punkten i 9 kap
Representationsbestämmelser.
28.
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PROPOSITION NR 2: ANSÖKAN OM INTRÄDE I IF-HEMA
Proposition: Förbundsstyrelsen föreslår att stämman ska besluta om att Förbundet ska
ansöka om medlemskap i IF-HEMA under IF-HEMA:s stämma i december.

Motivering:
IF-HEMA kommer under de kommande åren att bli en central aktör för den
internationella HEMA-scenen och med hänsyn till att svensk HEMA kommit
förhållandevis långt i sitt eget arbete är det viktigt att vi tar vårt ansvar för HEMA:s
utveckling även internationellt. Det finns inga omedelbara fördelar med att ansöka om
medlemskap, men det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att vi engagerar oss och
utnyttjar vår möjlighet till inflytande avseende HEMA:s framtid.
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MOTION NR 1
Jag väljer att börja med att beskriva bakgrunden först eftersom jag tror att den är viktig.
Jag vill dock framhäva att det inte handlar om att peka finger eller säga att nån gjort
något dåligt, bara om att peka på en tydlig brist.
Bakgrund
I förbundets stadgar står bl.a. följande
”HEMA kan utövas som studier av historiskt material, folkbildning och idrott. --- Orden
“studier av historiskt material” betyder både det teoretiska och praktiska arbetet kopplat
till tolkning och inlärning av det historiska materialet.
Ordet “folkbildning” betyder den fria bildningen där en grupp personer hjälps åt att
utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor (sk
studiecirkel) i HEMA. --- Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi
utforma vår idrott så att … den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och
innehåll”
Förbundet har sedan det grundades gjort mycket både för att organisera HEMA Sverige
och för att organisera turneringsaspekten av HEMA. Avsevärt mindre fokus har dock
lagts på studier/forskning och folkbildning, trots att alla förefaller vara överens om att
särskilt studier och forskning är av stor vikt för HEMAs fortsatta hälsosamma utveckling.
Förbundets aktiviteter på detta område har hittills, såvitt jag känner till, varit följande:
1. Att försöka skapa en arbetsgrupp för att stärka HEMA-forskningen i Sverige,
dock utan resultat.
2. Att en gång per år annonsera ”pris för bästa svenska forskningsinsats”, vilket
sedan är tänkt att annonseras ut på förbundets FB-sida. Detta annonserades
dock endast ut två gånger (2013 och 2014). Därefter har det bara presenterats
på årsmöte och står därmed endast noterat i årsmötesprotokoll. Vidare är priset
endast symboliskt och består inte av något fysiskt pris som t.ex. en plakett eller
ett diplom. Ingen information om vare sig priset, pristagarna eller det de belönats
för, finns på förbundets site.
3. Att på siten länka till två portaler för HEMA-forskning (HROARR och Wiktenauer)
samt till HEMAC.
4. Att på siten länka till texter på svenska, digitala kopior och transkriberingar.
Vidare i kommunikationen med den svenska HEMA-communityn, via sociala medier,
ligger fokus i stort sett uteslutande på tävling och hur HEMA växer. Tittar man på
förbundets FB -sida så är innehållet i princip uteslutande tävling, samt två poster om
rekryteringsevent för GHFS och välkomnande till nya medlemsklubbar. Dessutom ett
inlägg om jämställdhetsarbetet och om nominering till Kampsportsgalan, samt kurs för
allmänhet under Medeltidsveckan. Vidare finns ett par länkar till när HEMA nämns i
media och ett omnämnande om att IFHEMA bildats.
Endast två inlägg av totalt hundratals kan sägas beröra forskning och studier, och det är
info om att man lagt upp länkar till manualer på förbundets site, samt en träningshelg
med Ilkka Hartikainen i Linköping. Detta räknat sedan FB-sidan skapades för över fem
år sedan.
Förslag
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Min mening är att det är hög tid för förbundet att på allvar lägga fokus på detta område
som vi alla är rörande överens om är viktigt både för modern HEMAs tillkomst och för
dess framtid. Förbundet behöver satsa ordentligt och se till att Svensk HEMA och
förbundet, liknande HEMA Alliance och andra organisationer, balanserar de tre områden
som faktisk står definierade i förbundets stadgar och arbetar för att hitta lösningar till
dess att en fungerande studie- och forskningsverksamhet är en livskraftig del av svensk
HEMA och inte bara begränsat till enstaka individer.
Sker inte detta är risken enligt mig stor att HEMA mer eller mindre fossiliseras inom en
snar framtid, till att endast handla om de stora turneringsvapnen, och baseras på redan
existerande och fortfarande, i en djupare historisk kontext, rätt oprövade tolkningar, med
minimal återväxt av forskning och egenstudier, för att istället bli som en av alla andra
kampsporter där man löser medlemskap i en klubb och förväntar sig att bli undervisad
av instruktör med ”färdig” kunskap. Det i sig är en förlegad undervisningsform rotad i
1800-tals militärpedagogik som inte ligger i linje med modern pedagogik, vilket är
ytterligare orsak till att lägga vikt vid att uppmuntra egenstudier av källmaterialet.
Exakt hur är styrelsens uppgift att hitta, men enklare förslag som kan bidra mycket till att
odla denna kultur och lägga grund för ovan kan t.ex. vara att förbundet regelbundet via
sina kanaler gör följande:
1. Delar länkar till publicerade böcker och artiklar.
2. Delar videor med tolkningar
3. Nämner info om historiska fäktmästare, manualer och kultur
4. Nämner diverse community-projekt som fokuserar på HEMA-forskning och
sådant som de presenterar, och stödjer dessa, symboliskt, praktiskt och
ekonomiskt.
5. Nämner diverse HEMA-bloggar och YouTube-kanaler
6. Nämner aspekter av kontexter som relaterar till HEMAs historia
7. Ger exempel på det djup och den bredd som HEMA faktiskt har och inte enbart
fokuserar på de tre vapen som är dominanta i dagens tävlingar, dvs långsvärd,
sabel och rapir.
Utöver detta är det också en god idé att arrangera föreläsningar, workshops och kurser
som behandlar hur man studerar, organiserar och tolkar källorna, samt hur man kan
undervisa i detsamma.
Slutligen bör man se över att höja statusen för det pris man delar ut, se till att det
presenteras ordentligt på siten, och allra minst se till att det belönas med ett diplom och
presenteras tydligt i sociala medier. Thomas Nyzell har också nämnt att han kan tänka
sig att donera ett pris i form av smide.

Roger Norling
HROARR, The HEMA Scholar Awards, Acta Periodica Duellatorum Göteborgs
Frifäktargille, MFFG, HEMAC
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STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE MOTION NR 1
Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin helhet, eftersom den är omväxlande för
detaljerad och för övergripande för att kunna omsättas i ett formellt beslut. Den har
dessutom inte inkommit i rätt tid. Den upptas dock ändå på stämman eftersom
förbundsstyrelsen anser att den lyfter värdefulla åsikter.

Styrelsen delar motionärens inställning om att forskning i HEMA är synnerligen viktig
och att det är viktigt att de som utför detta arbete känner att de utför ett viktigt arbete och
att de får erkännande för detta. Förbundsstyrelsen har därför i sin verkssamhetsplan
inkluderat en punkt om att på ett tydligare sätt lyfta årets insats inom akademisk HEMA.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Under året är det förbundets ambition att främst arbeta med frågor avseende
tillväxt. Detta för att det i dagsläget finns flera nystartade klubbar i behov av stöd,
samtidigt som det finns flera individer med spriande intresse för att starta klubbar
runt om i Sverige. En allmän tillväxt vore positiv eftersom Förbundet är mycket
nära ett medlemsantal som skulle innebära en möjlighet att ansöka om att få bilda
ett eget underförbund, vilket skulle ge Förbundet bättre resurser att verka för
HEMA genom att vi skulle styra den demokratiska processen avseende vår idrott
på ett bättre sätt, samtidigt som vi skulle ha lättare att ta del av information från
Svenska Budo- och kampsortsförbundet. För detta krävs 500 medlemmar. Det
övergripande temat för året är därmed TILLVÄXT. Det är styrelsens mål att
Förbundet om ett år ska kunna ansöka om bildandet av ett eget underförbund.
Styrelsen kommer att kalla till extrainsatt årsmöte för beslut i den frågan under
året.
Därutöver kommer förbundet att arbeta med förbundets
TÄVLINGSVERKSAMHET, FORSKNING och TRÄNING.

kärnfrågor

TILLVÄXT
1. Förbundet kommer precis som de senaste åren arbeta för att finnas närvarande
under Medeltidsveckan på Gotland.
2. Förbundet ska köpa in en grunduppsättning av fyra långsvärd och fyra masker,
att låna ut till nysartade föreningar.
3. Förbundet ska sammanställa ett ”starta klubb”-paket med förslag till stadgar, stöd
till portaler för källor och träningshäften.
4. Förbundet ska sponsra klubbar som vill ta in extern instruktör från annan
medlemsklubb. Förbundet avsätter 10 000 kronor för sådan sponsring under
året. Ansökningsprocess ska tydliggöras på förbundets webbsida.
5. Förbundet ska arbeta för att HEMA ska vara inkluderande och välkomnande för
alla. Frågor om mångfald och jämställdhet ska drivas i den för frågan inrättade
arbetsgruppen.

TÄVLINGAR OCH EVENTS
1. Förbundet ska under året anordna SM-finaler på SM-veckan i Borås tillsammans
med Göteborgs Historiska Fäktskola.
2. Förbundet ska fortsätta att utbilda domare genom att hålla minst två domarkurser
under året.
3. Förbundet ska under året övervaka tävlingsverksamheten och meddela tillstånd
till de föreningar som ansöker om det och som uppfyller ställda krav. Under året
ska förbundsstyrelsen upprätta en tillsynsrutin för att säkerställa opartisk och
effektiv tillsynsverksamhet.
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4. Förbundet skall fortsätta sitt arbete med att stödja evenemang som genomförs
av sina medlemsföreningar. Evenemang som Swordfish, Kungskrabba och
Vasaslaget är stort bidragande i att bygga HEMA i Sverige. Förbundet skall även
uppmuntra till att fler föreningar arrangerar evenemang, stora som små.
Förbundet ska under året tillsätta en fond uppgående till 10 000 kronor som kan
sökas för evenemang med ett fokus som av förbundsstyrelsen som bedöms leda
till en större mångfald av vapen eller evenemangstyper.

FORSKNING
1. Förbundet ska under året söka efter sätt för att på ett bättre sätt främja och
stödja forskning i Sverige och tydligare lyfta de forskningsinsatser som görs.
2. Förbundet ska på ett tydligare sätt lyfta årets utmärkelse inom akademisk HEMA
och säkerställa att pristagaren får den uppmärksamhet pristagaren är värd.

TRÄNING
1. Förbundet ska tillse att fortsatt kunskapsutbyte sker mellan klubbarna genom att
anordna och finansiera instruktörsträffar.
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