Protokoll Svenska HEMA-förbundet 171001
Närvarande: Carl Ryberg, Conny Corneliusson, Magnus Lundborg, Ewa Wei, Patrik Jarenius, Björn
Carlander och Jenny Sellén
1 Carl öppnade mötet
2 Till ordförande för mötet valdes Carl
3 Till sekreterare för mötet valdes Conny
4 Till justerare för mötet valdes Magnus
5 Dagordningen för mötet fastställdes
6 Protokollet för föregående möte föredrogs av Magnus
7 SM-veckan och ersättning SB&K
Carl har till Niklas Mårdby som företrädare för SB&K ansökt om ersättning för SM. Vi inväntar svar.
8 Vi planerar att söka om bidrag för att köpa in en uppsättning lånesvärd som kan användas vid
tävlingar. Om vi får bidrag och uppsättningen kan köpas in kommer en lånerutin att tas fram.
9 IF Hema-mötet i Aten
Mötet beslöt att skicka Carl och Ewa att företräda Svenska HEMA-förbundet.
10 Värdegrund
Carl återkommer med ett utkast på en fråga vi planerar att ställa till SB&K. Det gäller vilka rättigheter
och skyldigheter vi har om någon bryter mot förbundets (SvHEMAF och SB&Ks) värdegrund. Både
inom sitt idrottsutövande men även om det sker utanför idrotten.
11 Tävlingstillstånd för Swordfish 2017, ansökan av GHFS
Ansökan beviljades 170911.
12 Ansökan om bidrag från Särimner
Mötet beslöt att bevilja Särimners ansökan 170916.
13 Övriga punkter
- Jenny berättade om det bidrag på 30 000 kr som de har fått från SB&K för att driva ett projekt kring
ungdomstävlingar inom HEMA. Olika koncept har testats med hjälp av 6 ungdomar 15 och 16 år
gamla. Bl.a. testades att tävla med de nordiska reglerna som utgångspunkt men med ett lugnare
tempo och lägre intensitet. Ringdomaren hade t ex mer att säga till om. Även test av attacker, försvar
och förflyttningar har gjorts. Nu ska en rapport skrivas. Vad som händer framöver är dock oklart men
styrelsen är positiv till att denna utveckling och ser gärna att den fortsätter.
- Tävlandes medicinska status. En rutin för att säkerställa att de som tävlar inom HEMA inte har några
allvarliga skador, t ex hjärnskakning, bör tas fram. Björn ska titta på detta. Om en läkare har gett en
tävlande tävlingsförbud måste den informationen nå tävlingsarrangören och den tävlande nekas att
tävla. En tanke är att vid anmälan till tävling, kryssa i en ruta där den tävlande intygar att personen
inte av någon läkare har fått tävlingsförbud pga någon skada.
14 Datum för nästa möte blir under Swordfish i början av november
15 Carl förklarade mötet avslutat.
11/09/2017

__________________________
Ordförande Carl Ryberg
10 / 23 / 2017

10/26/2017

______________________________
Sekreterare Conny Corneliusson

__________________________
Justerare Magnus Lundborg
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