Styrelsemöte SvHEMAF 2020-02-05
Närvarande: Eva Wei, Maria Löfqvist, Linus Frost, Karin Westlund, Jesper Christiansen,
Kristine Konsmo
1. Eva förklarade mötet öppnat
2. Till mötets ordförande valdes Eva
3. Till mötets sekreterare valdes Maria
4. Till mötets justerare valdes Linus
5. Dagordning för mötet fastställdes
6. Föregående protokoll föredrogs av Maria
7. Ekonomi (lägesrapportering)
Vi har gått plus 18000 SEK, bland annat för att det finns kostnader som inte belastar
årets budget (exempelvis trailern som spelades in i Vasamuseet den 5 december).
Ekonomin börjar bli klar från SB&K:s sida, men bokslutet är ännu inte klart.
8. Instruktörsutbildning (lägesrapportering)
Har inte hört så mycket. Planeringen rullar på. Jesper är ansvarig.
9. Bidrag: Internationellt utvecklingsarbete (rapportering)
Inget nytt. Karin jagar på SB&K för information om hur bidragsprocessen fortskrider.
10.

SM-veckan 2021 Linköping

MSL har visat stort intresse för att arrangera SM i HEMA under SM-veckan i
Linköping 2021. Jesper är ansvarig kontaktperson.
11.

Årsmöte 2020

Prioritering just nu är de handlingar som ska till revisorn, vilka ska vara inne den 6
februari. Bland annat verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och protokoll. I
kallelsen till medlemsföreningarna skickades en förfrågan om motioner ut. Dessa ska
komma in till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.
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12.

Utmärkelse ideellt engagemang

Styrelsen har utsett en av de nominerade för utmärkelsen för ideellt engagemang
inom HEMA.
13.

Utmärkelse akademisk HEMA

Styrelsen har utsett en av de nominerade för utmärkelsen för akademisk HEMA.
14.

Arbetsgrupp: Domare och domarutbildning

Kristine har pratat med medlemmar som är intresserade av att starta en arbetsgrupp
för domarutbildningar. Planeringen kommer att fortsätta under kommande
verksamhetsår.
15.

Kampsportsgalan 2020

Deadline för att skicka in nomineringar till Kampsportsgalan för medlemsklubbar har
passerat. Styrelsens deadline är onsdag 12 februari. Styrelsen har fått en inbjudan
om att delta på Kampsportsgalan som äger rum i Stockholm 21 mars. Dock hade
ingen möjlighet att åka.
16.

Eventstöd: Särimner HEMA:s sabelevent

Särimner HEMA har ansökt om ett eventstöd på 6000 SEK för ett sabelevent den 8-9
augusti. Styrelsen godkänner ansökan.
17.

SM 2020

Planeringen för SM i HEMA i Malmö rullar på. Tävlingsansökan är inskickad, lokal är
bokad, svärd är beställda och klubben har antidopingvaccinerat sig.
18.

Tävlingsansökan: SM 2020

Tävlingsansökan för SM 2020 godkännes under förutsättning att Förbundet får
tillståndet om att anordna kampsportsmatch godkänt av kampsportsdelegationen.
19.

Tävlingsansökan: Vasaslaget

Tävlingsansökan för Vasaslaget godkännes under förutsättning att Förbundet får
tillståndet om att anordna kampsportsmatch godkänt av kampsportsdelegationen.
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20.

Övriga frågor
A. SM samma period varje år
Styrelsen diskuterade vikten av att hålla SM relativt regelbundet, det vill säga
under ungefär samma period varje år. Framgent löser det sig dock genom att
SM kommer att hållas under SM-veckan.
B. Långsvärd till WHFS
Många har ansökt om de långsvärd som styrelsen har haft innestående.
Styrelsen beslutade att donera två långsvärd till WHFS.

21.

Trello (genomgång och lägesrapportering)

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter
prioritet. Att-göra-listan uppdaterades.
22.

Datum för nästa möte

Nästa möte kommer att äga rum under årsmötet på Vasaslaget den 7 mars.
23.

Mötets avslutande

Eva förklarade mötet avslutat.

………………………………
Ordförande Eva Wei

……………………………..

………………………………....

Sekreterare Maria Löfqvist

Justerare Linus Frost
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