Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 161113
Närvarande via Skype
Conny Corneliusson
Magnus Lundborg
Andreas Markehed
Carl Ryrberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carl förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Carl.
Till sekreterare för mötet valdes Magnus.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Conny.
Dagordningen för mötet fastställdes.
Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
Swordfish
Förbundet har inte så mycket med evenemanget att göra, men eftersom det är en stor
tävling är det rimligt att diskutera det. Simon Kölle hade skrivit ett konstaterande efteråt
att han saknade bättre marknadsföring av svensk HEMA i samband med Swordfish. Carl
diskuterade det med Simon. Conny konstaterade att Swordfish har haft ett mått av
växtvärk och att det är viktigt att jobba på att höja kvalitet av detaljer på evenemanget.
Frågan är om marknadsföringen ska tas om hand av förbundet istället. Carl menade att
livestreamen kräver externa pengar för att förbättras. Det skulle gå att sprida ansvaret till
övriga klubbar för att göra det till ett bredare klubbsamverkansprojekt. Det konstaterades
att Swordfish fungerade väldigt bra. Det var också förhållandevis litet skador: tre
personer fick åka till sjukhuset. Tre personer bröt tävlingarna, varav en för skador.
Styrelsen beslutade att Conny tar upp förbundsstyrelsens tankar och förslag, på
medverkan från förbundet och andra föreningar, till GHFS planering av Swordfish.
8. SM
GHFS är den enda klubb som ansökt om att ordna kvaltävlingar. Det är fortfarande
osäkert om GHFS kommer ha sin lokal efter april. Carl föreslår att ha SM-kval redan
17-19/2 eller 24-26/2. Om det inte är fler än 8 personer i en gren bör finalerna på
SM-veckan börja med semifinal istället för kvartsfinal.
Styrelsen beslutar att GHFS får arrangera SM-kval och önskar att ha det vecka 7 eller 8.
För själva SM-veckan skulle vi behöva en grupp som är ansvariga. Förbundet önskar
även att diskutera finalerna (på SM-veckan) med en ansvarig grupp.
9. Tillsvidare-tillstånd för tävling
Ett tillsvidare-tillstånd kostar 1350 kr (annars 700 kr per tävling).
Carl och Magnus tar hand om ansökan och ska skicka in den skyndsamt.
10. IFHEMA-resan
Carl ska boka flyg och tror att Axel har gjort det redan. Carl skickar prisuppgifter via
styrelsens kontaktkanal på facebook. Förbundsstyrelsen efterfrågar, av IFHEMA,
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visioner och planer för de närmaste åren.
11. Inga övriga frågor behandlades.
12. Datum för nästa möte bestämdes till 161211 kl 11 och kommer äga rum via Skype.
13. Carl förklarade mötet avslutat.

11 / 13 / 2016

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

11/13/2016

……………………………..
Justerare Conny Corneliusson
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