
Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-09-18 

Närvarande: Eva Wei, Maria Löfqvist, Linus Frost, Karin Westlund 

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) 

De nya rapporterna om ekonomin är inkomna. Karin laddar upp dem imorgon. Kvitton för 

arbetshelgen är inbetalda. Maria kommer att maila fakturorna från arbetshelgen till Karin.  

 

8. SM 2019 (lägesrapportering)  

De sista bitarna börjar falla på plats. Just nu ligger fokus på personalschema och 

inväntan av beställningar, såsom svärd och medaljer. 

 

9. Sparringhelg för kvinnor (lägesrapportering) 

Sparringhelgen som skulle ägt rum den 13-14 oktober blev tyvärr inställd p.g.a. för få 

deltagare. 

10. Instruktörsutbildning (lägesrapportering) 

Inget nytt att rapportera. 

 

11. Nordeuropeiskt arbete (lägesrapportering) 

Santa’s Workshop är lanserat och kommer att äga rum den 14-15 december. MHFS 

håller nu på att rekrytera instruktörer, och siktar på att få in en person för varje 

nordeuropeiskt land. Ett dokument med möjliga diskussionsfrågor är under konstruktion. 

 

12. Antidopingutbildning 

Styrelsen har fått ett mail med en inbjudan till antidopingutbildning. Ingen i styrelsen 

kommer att han möjlighet att åka då båda tillfällena infaller på vardagar, men kommer att 
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gå ut med en förfrågan till medlemsklubbarna om intresse att åka. Detta kommer att ske 

via nyhetsbrev och Facebook.

 

13. Medlemsansökan: Sollentuna HEMA idrottsförening

Styrelsen godkänner ansökan om medlemskap. 

14. Medlemsansökan: Gripen HEMA IF 

Styrelsen godkänner ansökan om medlemskap.

 

15. Tävlingstillstånd SM

Styrelsen godkänner Gävle HEMAs ansökan om tävlingstillstånd för SM. 

16. Tävlingstillstånd Swordfish 

Swordfish kommer att komplettera med tävlingsregler och utrustningskrav innan ansökan

godkänns. 

17. Bidrag: Internationellt utvecklingsarbete 

Styrelsen har lämnat in underlaget för det internationella utvecklingsarbetet. Genom att

ha skickat in detta underlag har styrelsen fullgjort det som vi fått ekonomiskt stöd för att 

genomföra. Eva kommer att uppdatera planen i enlighet med den återkoppling vi fick från

Marie Denitton, och ta med sig utkastet till mötet med nordeuropeiska instruktörer i 

december.

 

18. Domarutbildning Malmö

Förbundet ska hålla en domarutbildning den 22 september i Malmö som övning inför det 

kommande SM. Upplägget kommer att likna de tidigare utbildningarna med teori och

praktik samt genomgång av HEMA CM. Eva håller i utbildningen. 

 

19. IFHEMA GA i Nantes

IFHEMA skulle enligt tidigare planer ha arrangerats i Toulouse, Frankrike, men ändrades 

till Nantes. Jesper siktar fortfarande på att åka.
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20. Lathund för tävlingsarrangemang

Jesper fortsätter att arbeta med dokumentet som ska fungera som en lathund för 

tävlingsarrangemang.

 

21. Trailer och Livrustkammaren

Trailern för HEMA som ska spelas in i Livrustkammaren kommer inte att hinna bli klar 

innan SM som tänkt. Planeringen för upplägget fortlöper. En arbetsgrupp håller på att

rekryteras. Patrik Jarenius är ansvarig. Eva är kontaktperson till Patrik. 

22. Eventstöd WHFS 

Den 24-25 augusti arrangerade Wisby Historiska Fäktskola en workshophelg i

samarbete med SPIFF. Sammantaget deltog 12 deltagare. Under helgen gick de bland 

annat igenom grunderna för långsvärd och rapir och dolk, meléer med rapir, och även

fallteknik och brottning. WHFS har ansökt om pengar för hela helgen. Styrelsen beslutar 

att sponsra kostnaderna för lokal och reseersättning för deltagarna från SPIFF. Eva

återkopplar till Lisa Heinius från WHFS. 

23. Överlämning: Jenny 

Jennys ansvarsområden omfördelades bland styrelsemedlemmarna.

 

24. Trello (genomgång och lägesrapportering)

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter 

prioritet. Att-göra-listan uppdaterades. 

 

25. Datum för nästa möte

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

26. Mötets avslutande 

Eva förklarade mötet avslutat.
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………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    ……………………………….... 

Sekreterare Maria Löfqvist     Justerare Linus Frost 
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