Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 150711
Närvarande via Skype
Conny Corneliusson
Hans Jörnlind
Magnus Lundborg
Andreas Markehed
Niklas Mårdby
Carl Ryrberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niklas förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Niklas.
Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Andreas.
Dagordningen för mötet fastställdes.
Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
Ansökan från Jämtlands Historiska Fäktsällskap.
Niklas gick kort igenom ansökan.
Det enda att anmärka på är att det redan står i stadgarna att de är medlemmar i
förbundet.
Styrelsen beslutade att klubben ska godkännas och att Magnus ska skicka ut ett
välkomstbrev. Magnus ska meddela att de ska skynda sig med inbetalning för att bli
medlemmar innan SM.
8. SM
Carl meddelade att det mesta är under kontroll. Det har varit en kommunikationsmiss så
ansökan är inte inskickad ännu. Simon Kölle har kontaktat Carl för att diskutera
marknadsföring och bidrag till det.
Carl skulle gärna delta till fullo under tävlingen och undrade om Niklas kunde vara
ansvarig på plats. Vi har ingen som är ansvarig för att filma. Carl föreslog att vi skulle ha
en öppningsceremoni. Poolerna anslås efter incheckning. Ska vi ha finaler samlat eller i
anslutning till respektive utslagning?
Styrelsen beslutade att Magnus ska skicka in ansökan efter att Carl eventuellt
uppdaterat reglerna. Magnus ska höra med Olle om han är intresserad av att filma.
Niklas ska också fråga runt i GHFS efter kameror om det behövs. Vi ska fråga runt i
respektive föreningar för att hitta funktionärer och även kontaktpersoner i andra klubbar.
Magnus ska kontakta Fyrishov för att hyra podium till prisceremoni. Grundplan är att
köra finalerna på söndag och vid behov kunna köra några elimineringar på söndag.
9. Medeltidsveckan i Visby
Vi bör ta kontakt med andra klubbar för att höra om det finns fler instruktörer. Kristofer
Stanson har sagt att han kan vara med. Vi bör också ta kontakt med respektive klubbar
för att höra om de har ett informationsblad. Eller så kan vi sammanställa en lista på

klubbar i förbundet. Conny kan trycka upp och ta med material ned.
Conny skulle kunna ta med svärd från GHFS till Visby.
Sammanfattning av diskussion om frågan.
Styrelsen beslutade att Andreas ska sätta ihop ett informationsblad och Conny ska
trycka ut och ta med dem. Conny ska ta med svärd från GHFS och i övrigt ska vi samla
ihop så många som möjligt. Andreas ska skriva en notis på förbundets hemsida.
10. Inga övriga frågor.
11. Datum för nästa möte bestämdes till 150816 kl 14 och kommer äga rum via Skype.
12. Niklas förklarade mötet avslutat.

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

...……………………………..
Justerare Andreas Markehed

