Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 180211
Närvarande via Skype
Björn Carlander
Patrik Jarenius
Magnus Lundborg
Carl Ryrberg
Jenny Sellén
Eva Wei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carl förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Carl.
Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Patrik.
Dagordningen för mötet fastställdes.
Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
Redovisning av dokument om tillväxt och inkludering.
Jenny och Magnus har jobbat med en handlingsplan för tillväxt och inkludering.
Jenny föredrog handlingsplanen i grova drag.
Styrelsen beslutade att finputsa handlingsplanen och att den sen ska skickas ut som
proposition till årsmötet för att anta det som styrdokument.
8. Instruktörsträff
Patrik skulle vilja ha en helg att diskutera instruktörsutbildningsprogrammet med en
grupp deltagare och/eller instruktörer.
Instruktörsträff kring instruktörsutbildning ska tas upp som en punkt i verksamhetsplanen
för nästa år. Magnus och Patrik ska diskutera om det går att hålla ett eller två
två-timmarspass under Vasaslaget.
9. Årsmötet
a. Verksamhetsplan. Punkter som har tagits upp är:
i. Nordisk samarbetsmöte
ii. Tränarutbildning
iii. Arrangera SM
iv. Fortsatt arbete med mångfald inklusive en film som visar på - inkludering
v. Domarträning
vi. Barn- och ungdomsverksamhet
vii. Se hur förbundsstyrelsen kan hjälpa medlemsföreningar att söka bidrag
och hitta lokaler för verksamhet.
Eva ska skriva ett utkast till verksamhetsplan och den ska diskuteras via
Facebook innan den skickas ut.
b. Verksamhetsberättelse. Eva har skrivit en verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen ska diskuteras via Facebook innan den skickas ut.
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c. Budget. Om vi bildar ett eget underförbund till SB&K kommer den finansiella
situationen se annorlunda ut, men vi ska föreslå en budget (som kan behöva
ändras om intäkterna ser dramatiskt annorlunda ut). Vi bör kunna räkna med
25000 kr från SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet). Till nästa år bör
det finnas en större marknadsföringspost kring SM. Den bör kunna ligga runt
20000 kr. Conny ska skriva en budget som ska diskuteras på Facebook innan
den skickas ut.
d. Kallelsen till årsmötet ska gå ut idag (180211). Den ska publiceras på Facebook
och mejlas ut till klubbarna.
10. Läkarinstruktioner och -uppgifter.
Björn har pratat med Linus Olander och Henrik Öhrström (Henrik Hedelin har inte
svarat). Det som diskuterats är framförallt hälsodeklaration före tävling och rapport efter
tävling. I anmälan ska man skriva att man inte fått hjärnskakning (i något sammanhang)
de senaste sex månaderna. Även andra skador som tydligt ökar risken vid tävling bör
rapporteras och läkaren ska kunna stoppa en tävlande innan tävlingen. Skadorna bör
bokföras under tävlingskortsnumret. Vi bör kräva att tävlingars anmälningsformulär
kräver tävlingskortsnummer och intyg att den tävlande inte har haft t.ex. hjärnskakningar
nyligen. Linus vill att det ska finnas en standard för skaderapport och en mall att fylla i.
Det skulle kunna göras med ett Google Docs-ark med en flik för varje tävling. Rutiner för
incheckning med kortkontroll och hälsokontroll ska införas.
11. Övriga frågor
Eventkalender. En kalender över evenemang i Europa skulle vara användbar.
Men vi beslutade inte att lägga till det till nästa års verksamhetsplan.
12. Inget datum för nästa möte bestämdes.
13. Carl förklarade mötet avslutat.

02 / 18 / 2018

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

02/21/2018

……………………………..
Justerare Patrik Jarenius

02/19/2018

……………………………..
Ordförande Carl Ryrberg
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