Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 170507
Närvarande via Skype
Björn Carlander
Conny Corneliusson
Patrik Jarenius
Magnus Lundborg
Carl Ryrberg
Jenny Sellén
Eva Wei
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 Eva.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
7. Milersättning
Carl önskade en tydlig summa per mil. En fast ersättning på mellan 18,50 kr till 25 kr.
18,50 kr är skattefritt. Även en resepolicy där tåg ska väljas i första hand föreslogs.
Styrelsen beslutade att ersättning ska uppgå till 25 kr/mil. Inget beslut fattades ännu om
resepolicy.
8. Presentation av styrelsemedlemmar
Jenny har lagt fram tre förslag på sin presentation i olika längd. De flesta verkade tycka
att den medellånga eller korta var bra som riktlinje.
Styrelsen beslutade att publicera presentationer i ordningen: Carl, Patrik, Conny,
Magnus, Jenny, Eva, Björn. Listan ska också läggas upp i Facebook-gruppen.
9. SM-veckan
Carl var på kickoff med SM-veckan. Alla andra förbund på SM-veckan är riksförbund och
de flesta av representanterna är avlönade. En del av diskussionerna rör utgifter som är
större än vi normalt jobbar med. Ursprungsförslaget var att våra matcher skulle vara på
två olika ställen (finaler på separat plats), men sen beslutades det att alla matcher skulle
vara på samma plats. Planen är att matcherna ska gå mellan c:a 13 och 16 lör 1/7. Vi
kommer ha ett 12x12 m tält. Mattorna planeras vara 7x7 m. Carl tar över rollen som lokal
arrangör från Axel, som istället blir tournament manager. Patrik är uppskriven som
säkerhetssamordnare. Utgifterna kring SM kommer bli större än tidigare beräknat, då vi
tididare hade räknat med små utgifter. Nu är vi centralt placerade. Nu är planen att
15000 kr kan läggas på SM-veckan och att domare kan ersättas med upp till 500 kr
inklusive reseersättning. Örebro HEMA har också planerat att sätta upp tält, i närheten
av SM-veckan, för socialt umgänge. Vi kommer också köra prova-på från kl 12 på
lördagen (1 timme). GHFS eller Sjuhärads fäktskola - vi ska kontakta Sjuhärads
fäktskola om det - kommer ta ansvar för prova-på-verksamheten. Linus Ohlander
(läkare) har varit bekymrad kring reffarnas säkerhet, bl.a. vad gäller ögonskydd. Carl har
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fått ett testexemplar av skyddsglasögon som ska utvärderas. De glasögonen kostade c:a
550 kr med rabatt.
Styrelsen beslutade att avsätta 15000 kr till SM-veckan för t.ex. domarersättning,
matt-transport, läkare, reseersättning, projektorer och dukar. Vi ska titta på alternativ för
ansiktsskydd för reffar och eventuellt domare (glasögon eller hjälmar med visir).
10. Rapportering av arbete med
a. Sida på hemsidan för engelskspråkiga (Björn)
Björn har börjat titta på det hela, men inte färdigställt något ännu. Även en del
andra uppdateringar ska göras, t.ex. kontaktsidan. Björn ska försöka skriva ihop
informationen på engelska i veckan. Carl ska uppdatera kontaktlistan.
b. Instruktörsutbildning och instruktörspaket (Patrik)
Patrik har börjat bygga en portal för att anmäla sig till kurser och bokföra vilka
som gått vilka kurser. Planen är att lägga upp förslag på utbildningar, med
målsättning och innehåll, på hemsidan. Utbildningarna ska ha flera olika steg. En
del av kurserna kan skötas av externa aktörer. Planen är att ha ett
diskussionsunderlag till instruktörsträffen som planeras i augusti.
c. Uppstartspaket för föreningar (Jenny och Magnus)
Jenny rapporterade om att arbetet med dokumentet kommit ganska långt. De
flesta rubriker har viss information. Planen är att ha ett utkast färdigt till nästa
möte.
d. Landslagsrepresentation (Carl och Patrik)
Arbetet har inte kommit igång i frågan. Men det ska tas tag i. Carl ska också kolla
upp med de som ska åka till Longpoint så att de inte har några märken som kan
misstolkas som landslagsmärken.
11. Övriga frågor
a. Internationella kvinnodagen
Styrelsen har fått in ett förslag, från Louise Persson (Skaraborg), om att göra en
video med kvinnliga HEMA-utövare. Vi måste se vilket syftet är innan vi börjar
jobba med det. Om syftet är rekrytering så kan det vara bra att göra en
rekryteringsvideo som visar mångfalden. Styrelsen beslutade att inte följa
Louises uppmaning, men att försöka jobba med att göra en introduktionsfilm för
HEMA, som visar på diversitet, under året. Carl ska prata med två medlemmar
som är duktiga på video för att se vad de säger om projektet.
12. Datum för nästa möte bestämdes till 170611 kl 10 och kommer äga rum på Sweden
Open i Kristinehamn samt via Skype för dem som inte är där.
13. Carl förklarade mötet avslutat.
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……………………………..
Sekreterare Magnus Lundborg
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……………………………..
Justerare Eva Wei
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