Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-05-15
Närvarade vid mötet: Eva Wei, Jenny Sellén Lindkvist, Jesper Christiansen, Linus Frost, Maria
Löfqvist, Karin Westlund, Kristine Konsmo

1. Eva Wei förklarade mötet öppnat
2. Till ordförande för mötet valdes Eva
3. Till sekreterare för mötet valdes Maria
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Jenny
5. Dagordningen för mötet fastställdes
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria
7. Ekonomi
Karin gav en lägesrapportering om det ekonomiska läget. Vi ligger bra till, men behöver
se över vissa utgifter och uppdatera dessa. Exempelvis medlemsavgiften till IFHEMA,
som redan betalats under förra verksamhetsåret.
8. SM 2019
Planeringen av SM rullar på. Styrelsen rekommenderade att delegera arbetsuppgifter
och ta hjälp utifrån vid behov. Se över vilka medlemmar som besitter vissa kompetenser.
Exempelvis Uppsala har lång erfarenhet av logistisk planering och Örebro har haft
framgång i att organisera och arrangera events.
9. Mailet om internationellt stimulansstöd
Förbundet har tilldelats internationellt stimulansstöd av Riksidrottsförbundet för att under
2019 arbeta fram en internationell strategi. Vi har fått valet att självständigt utföra arbetet
som ska resultera i en ny/förnyad internationell strategi för förbundet. Vi kan också välja
att ta hjälp av RF/SISU med arbetet. Riksidrottsförbundet avsätter då en halvdag för att
leda förbundet i processarbetet som sedan skapar grunden för den internationella
strategin.
Jenny blir kontaktperson och återkopplar, samt kommer att bjuda in Marie Denitton från
Riksidrottsförbundet till nästa arbetshelg.
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10.

Kommunikation ut

Styrelsen gick igenom vilka kommunikationskanaler vi i dagsläget har för att
kommunicera med våra klubbar. I dagsläget är det mail, nyhetsbrevet som kommer en
gång i månaden, Svenska HEMA-förbundets hemsida och Svenska HEMA-förbundets
sida på Facebook (vilket ibland även delas i Facebookgruppen Svensk HEMA, som är
ett privat initiativ) samt protokollen. Nyhetsbreven är de mest tillgängliga i dagsläget och
där det läggs extra vikt i de viktiga punkterna. Vid behov och brådskande ärenden kan
styrelsen även kontakta enskilda klubbar.
11.

Per Capsulam: Tävlingstillstånd NHFLC

Tävlingstillståndet för NHFLC godkändes per capsulam den 16 april.
12.

GDPR

Styrelsen diskuterade hur vi ska hantera GDPR. Riksidrottsförbundet har lagt ut en
checklista som vi kan använda oss av och skicka tillbaka till SB&K för feedback. Vi
behöver uppdatera hemsidan om de nya reglerna och skicka ut info till
medlemsklubbarna.
13.

Reviderat antidopingprogram

SB&K har reviderat sitt antidopingprogram. Styrelsen har därför reviderat vårt
antidopingprogram. Jenny lägger upp det reviderade programmet på förbundets
hemsida.
14.

Trello

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter
prioritet. Att-göra-listan uppdaterades.
15.

Datum för nästa möte

Datum för nästa möte sattes till 12 juni och kommer att äga rum via Skype.
16.

Mötets avslutande

Eva förklarade mötet avslutat
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………………………………
Ordförande Eva Wei

……………………………..

……………………………..

Sekreterare Maria Löfqvist

Justerare Jenny Sellén Lindkvist
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