Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 160619
Närvarande
Hans Jörnlind
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Carl förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Carl.
Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Axel.
Dagordningen för mötet fastställdes.
SM
Örebro HEMA kommer hyra lokalen för SM genom universitetet i Örebro.
Budgeten för evenemanget ska godkännas, men har fått ett informellt godkännande i
diskussion på Facebook.
Information om pliktdomarsystemet ska gå ut. En domare per fyra fäktare används inom
sportfäktning och ett liknande system kommer användas på SM i HEMA.
Publicitet inför och under SM diskuterades, men inget beslut togs i frågan.
7. Möte med SB&K
Carl var på möte med SB&K och representerade kampsportsförbundet. Poängen med
mötet var den “nya idrottsmodellen” där tanken är att fånga upp motionärsidrottare i
större utsträckning än tidigare. Idrottslyftet kan användas för att bygga en stabil
grundverksamhet och utveckla motionärsidrott.
8. SM-veckan 2017
SM-veckan kommer vara i Borås.
Ansökan måste lämnas in snart.
Man meddelar vad man behöver och blir tilldelad tid och plats.
Det vore bra att ha ett SM-kval för att kunna starta på t.ex. kvartsfinalsnivå.
Beslut fattades att det vore bra att vara med på SM-veckan och att Carl och Magnus ska
skriva och lämna in ansökan.
9. Swordfish
Axel informerar om att platserna till årets Swordfish har gått åt väldigt fort. Till Swordfish
2017 kommer ett rankingsystem att användas för att bjuda in högt rankade fäktare. Det
kommer behövas domare från så många klubbar som möjligt för att kunna öppna upp
fler platser. Axel ska åka på en regional domarutbildning som ges av
sportfäktningsförbundet.
10. Jämställdhet
Jämställdhetsundersökningen visar att de flesta är nöjda med läget och fler är nöjda med
läget i sin egen förening jämfört med svensk HEMA. Vi måste kommunicera att läget är
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ganska bra, men det finns en del att jobba med. Instruktörsträffar borde ta upp det här i
form av en mindre utbildning. Det är bra att lyfta fram att jämställdheten är bra eller
mycket bra i klubbarna och i svensk HEMA. Sexism är inte ett stort upplevt problem. Inte
heller rasism är ett uttalat problem. Vad gäller jämställdhet så gäller det att nå ut
ordentligt för att informera om att vi finns. Det gäller också mångfald i övrigt. Vi bör
fokusera på att bygga en grund av motionärer.
Vi måste följa upp med arbete kring ålder och handikapp, men kanske inte i år. Även
ekonomisk, social och akademisk bakgrund bör undersökas. Vi bör ska gå ut med att vi
inte tolererar rasism, men också att vi inte ska ettiketera varandra.
Vi bör lyfta fram att det går att träna HEMA utan alltför mycket utrustning – både att man
kan träna utan och att det finns att låna.
Större utbyte mellan grundkurs och fortsättarkurs kan vara bra.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Carl förklarade mötet avslutat.

07 / 07 / 2016

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

07/08/2016

…………………………….
Justerare Axel Pettersson
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