Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 170402
Närvarande via Skype
Björn Carlander
Conny Corneliusson
Patrik Jarenius
Magnus Lundborg
Carl Ryrberg
Jenny Sellén
Eva Wei (avvek kl 14.35 vid punkt 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carl förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Carl.
Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Conny.
Dagordningen för mötet fastställdes.
Rapport från Kampkonstförbundets möte och SB&K:s möte (Svenska budo &
kampsportsförbundets möte)
Carl sammanfattade Kampkonstförbundets möte. Vi blev tilldelade 40000 kr, förmodligen
utbetalat mot kostnader, för att de andra inte begärde så mycket pengar. Niklas Mårdby
valdes till styrelsemedlem och Carl till valberedning. Därefter sammanfattade Carl
Svenska SB&K:s möte. Svensk armsport fick bryta sig ur (Kampkonstförbundet) och
bilda ett eget underförbund. Det öppnar för möjlighet att Svenska HEMA-förbundet också
ska kunna bilda ett underförbund inom en snar framtid, om förbundet och dess
medlemmar så önskar.
7. Översiktlig genomgång av verksamhetsplanen och diskussion kring visioner och idéer
inför verksamhetsåret och styrelsearbete. (Diskussionspunkten blev något splittrad punkt 8, 9 och 10 avhandlades innan punkt 7 var helt avslutad.)
Styrelsen diskuterade verksamheten. Stödet av nya klubbar diskuterades och frågan
kring bredd eller spets togs upp. Viktigt att tillgängliggöra möjligheten att söka stöd från
förbundet och från andra organisationer. Satsning på instruktörer men uppmuntra alla
medlemmar. Vi ska blir bättre på att stötta våra föreningar kring stöd från lokala
organisationer och SB&K:s distrikt.
Vi ska lägga upp en lista på instruktörer och Björn ska lägga upp en sida på hemsidan
för engelskspråkiga. Patrik ska sammanfatta några tankar kring en instruktörsutbildning
eller ett instruktörspaket. I det ingår också att sammanställa en lista på instruktörer.
Magnus och Jenny ska jobba med att sammanställa ett uppstartspaket med information
till föreningar, innehållandes till exempel förslag på stadgar. Carl kommer jobba med
organisera SM-veckan.
8. Budget (tidigarelagd till under punkt 7 som blev väldigt lång under mötet för att Eva
skulle hinna med)
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Vad ska vi göra med de pengar vi fick från kampkonstförbundets möte? Styrelsen
beslutade att arbeta fram ett förslag på hur pengarna ska användas och därefter
informera medlemsföreningarna om planerna och uppmuntra dem att komma med
synpunkter. Vi ska även vara tydliga med möjligheten för medlemsföreningar att be
förbundsstyrelsen att kalla till en extra årsstämma för att diskutera eller föreslå en ny
budget.
9. Mottagare av mejl som skickas till info@svhemaf.se och styrelsen@svhemaf.se
(tidigarelagd till under punkt 7 som blev väldigt lång under mötet för att Eva skulle hinna
med).
Styrelsen beslutade att åtminstone Carl och Patrik ska vara mottagare för för
info-mejlen. Magnus blir kvar som mottagare. Alla i styrelsen ska vara mottagare för
styrelse-mejlen.
10. Ansvar för kurs på Medeltidsveckan (tidigarelagd till under punkt 7 som blev väldigt lång
under mötet för att Eva skulle hinna med).
Någon måste sköta korrespondensen med Medeltidsveckan. Andreas har tidigare skött
det, men Magnus tar över det och hålla kontakt med Andreas. Magnus ska informera
instruktörer om villkor för att hitta frivilliga. Conny meddelade att annonsen för fäktkursen
i Visby var bokad och betald till en kostnad av 950 kr.
Styrelsen beslutade att Magnus ska ta över organisationen av kursen på
Medeltidsveckan.
11. Landslagsrepresentation
Hur hanterar vi representation utomlands?
Carl och Patrik jobbar med att sammanställa vilka tecken man får bära utomlands utan
att det verkar som att man representerar Sverige som ett landslag.
12. Övriga frågor
a. Återskapat-podden
Carl och Kristofer Stanson deltog i Återskapat-podden. Syftet var delvis att visa
upp oss för Living-HEMA och betona att vi vill vara inkluderande gentemot dem
och även att visa vad vi håller på med.
Carl och Kristofer Stanson ska begära reseersättning för utlägg.
13. Datum för nästa möte bestämdes till 170507 kl 13 och kommer äga rum via Skype.
14. Carl förklarade mötet avslutat.

05 / 01 / 2017

……………………………..
Sekreterare Magnus Lundborg

05/02/2017

……………………………..
Justerare Conny Corneliusson
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