
ÅRSMÖTE I SVHEMAF 2016

Agenda ordinarie årsmöte 2016-02-27, Uppsala

1. Mötets öppnande,

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, 

3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst, 

4. Val av ordförande vid mötet, 

5. Val av sekreterare vid mötet, 

6. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
samt val av två rösträknare, 

7. Godkännande av dagordningen, 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse, 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse, 

10. Revisorernas berättelse, 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, 

12. Behandling  av  ärenden,  som  förbundsstyrelsen  föreslår 
förbundsstämman, propositioner,

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 4 kap 8 §, inkommit 
till  förbundsstyrelsen.  Till  motionen  skall  ha  fogats  ett  yttrande  från 
förbundsstyrelsen, 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 

15. Fastställande  av  årsavgift  till  Förbundet  för  nästkommande 
verksamhetsår, 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår, 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden,

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår, 

19. Val av ordförande i Förbundet, 

20. Val av vice ordförande i Förbundet, 

21. Val av kassör i Förbundet, 

22. Val av två(2) till fyra(4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 

23. Val av en revisor. 

24. Val av en till två revisorssuppleanter 

25. Val av ordförande i valberedningen samt en till två övriga ledamöter. 

26. Årets bedrift inom akademisk HEMA.

27. Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSPLAN 2016

1. Förbundet ska under året anordna ännu ett SM. Styrelsen ska utveckla 
en  modell  för  att  fördela  ansvar,  risk  och  ekonomi  som  innebär  att 
kvaliteten på SM bibehålls och fortsätter att höjas.

2. Förbundet ska skicka en observatör till  IFHEMA:s årsmöte i Schweiz i 
december.  Med stöd  av  det  mötet  ska förbundsstyrelsen  till  2017  års 
stämma presentera ett förslag om inträde i IFHEMA eller ej.

3. Förbundet ska arbeta för att HEMA representeras inom idrottsrörelsen, i 
första  hand  genom  att  arbeta  för  en  styrelsepost  i  Svenska 
Kampsportförbundet.

4. Förbudet ska skicka representanter till Medeltidsveckan på Visby, för att 
erbjuda den breda allmänheten en bra introduktion till historisk fäktning. 

5. De  arbetsgrupper  som  tillsattes  2012  skall  fortsätta  sitt  arbete.  Varje 
enskild  grupps  konstellation  kan  justeras  av  styrelsen  beroende  på 
gruppens och individerna i gruppernas behov. 

6. Förbundet  skall  fortsätta  sitt  arbete  med  att  stödja  evenemang  som 
genomförs  av  sina  medlemsföreningar.  Evenemang  som  Swordfish, 
Kungskrabba  och  Vasaslaget  är  stort  bidragande  i  att  bygga  HEMA i 
Sverige. Förbundet skall även uppmuntra till att fler föreningar arrangerar 
evenemang, stora som små.

7. Förbundet ska inrätta en fond där klubbar kan söka bidrag för att hyra in 
instruktörer för att på så sätt öka kunskapsutbytet inom svensk HEMA.

8. Förbundet  ska  tillse  att  fortsatt  kunskapsutbyte  sker  mellan  klubbarna 
genom att anordna instruktörsträffar.

9. Förbundet ska fortsätta att utbilda domare.

10. Förbundet  ska  arbeta  för  att  HEMA  ska  vara  inkluderande  och 
välkomnande för alla. Frågor om mångfald och jämställdhet ska lyftas via 
en särskilt tillsatt arbetsgrupp. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Niklas Mårdby
Sekreterare Magnus Lundborg
Vice ordförande Carl Ryrberg
Kassör Conny Corneliusson
Ledamot Anderas Markehed
Ledamot Hans Jörnlind

Förbundets  revisor  har  varit  Karolina  Staël  och  revisorssuppleant  Axel 
Pettersson.

Medlemsföreningar 

Vid  årets  slut  hade  förbundet  10  medlemsföreningar  med  346  betalande 
medlemmar under året. Medlemsföreningarna är:

1. Göteborgs Historiska Fäktskola, GHFS, Göteborg, 141 medlemmar

2. Kungshamns Historiska Fäktskola, KuHFS, Kungshamn, 13 medlemmar

3. Malmös Historiska Fäktskola, MHFS, Malmö, 54 medlemmar

4. Uppsala Historiska Fäktskola, UHFS, Uppsala, 49 medlemmar

5. Örebro Förening för Historisk Fäktkonst, ÖFHF, Örebro, 34 medlemmar

6. Ljungamarkens HEMA, Ånge, 4 medlemmar

7. Sjuhärads fäktskola, Borås, 10 medlemmar

8. Jämtlands historiska fäktskola, Östersund, 19 medlemmar

9. Föreningen Stockholm HEMA, Stockholm, 13 medlemmar

10. ÖKFS HEMA, Örnsköldsvik, 9 medlemmar

Verksamheten

SM

Förbundet har under året anordnat det första svenska mästerskapet i HEMA, i 
klasserna  långsvärd  –  mixat,  långsvärd  –  dam,  rapir  och  dolk  samt  sabel. 
Mästerskapet var sanktionerat av Riksidrottsförbundet och medaljerna delades 
ut  av  Svenska  Budo-  och  Kampsportförbundets  pressansvarige  Jonathan 
Broberg. I samband med SM kontrakterade styrelsen en mediakonsult för att få 
maximal medial uppmärksamhet.  Detta ledde till  reportage i en mängd olika 
tidningar samt i både lokalradio och lokal-tv. Totalt deltog 74 fäktare. 

Eftersom det var obligatoriskt att vara ansluten till förbundet för att få delta i SM 
anslöt sig många nya klubbar.  
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Medeltidsveckan i Visby

Förbundet  hade under  Medeltidsveckan i  Visby representanter  där  som höll 
prova-påkurser. Kurserna var fulla hela veckan och var en stor framgång.

Kampsportgalan

Under SB&K:s gala för svensk kampsport höll förbundet en uppvisning som var 
väldigt uppskattad.

Stöd till evenemang

Förbundet har stött evenemang under året. 

Revisorkritik

Vid förra årsmötet erhöll styrelsen viss kritik från förbundets revisor. Rutiner har 
därmed  förbättrats  avsevärt  för  att  hantera  den  kritiken.  Under  året  har 
styrelsen haft 9 möten. Protokollen har publicerats på www.svhemaf.se.

Instruktörsträffar

Under  året  har  två  instruktörsträffar  genomförts  för  att  utbyta  idéer  mellan 
klubbar.

Domarutbildningar

Förbundet har under året genomfört en domarutbildning, i Kungshamn. 
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