Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 170108
Närvarande via Skype
Conny Corneliusson
Magnus Lundborg
Andreas Markehed
Axel Pettersson
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 Axel.
Dagordningen för mötet fastställdes.
Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus.
Ekonomisk rapport
Conny gick igenom det preliminära bokslutet (inte inklusive ersättning av Örebro från
SM-vinst). Tre nya föreningar under året, men en har gått ur (Jämtlands historiska
fäktskola har inte betalat avgiften). Förbundets tillgångar är på 72000 kr. Ett förslag är att
betona att det finns utrymme att söka pengar för t.ex. instruktörsmöten och även låta
förbundet arrangera möten för instruktörer.
Styrelsen beslutade att i verksamhetsmålen för 2017 lägga till just möjligheter att ordna
8. Mediamöte
Hans var på ett mediamöte och sa i tidigare diskussioner att det var bra, men han kunde
inte närvara på mötet och beskriva vad som gicks igenom. Simon Kölle och Jonathan
Broberg höll i mötet.
9. Kampsportsförbundet
Numera är det vi som godkänner HEMA-klubbar när de ansöker till SB&K (Svenska
budo & kampsportsförbundet). Kampsportsförbundet är inte så väldigt aktivt och vi
verkar inte få all information. Ett förslag (från Kampsportsförbundet) är att vi åker på
deras årsmöte (innan SB&K:s årsmöte) för att en representant från HEMA ska väljas in i
den förbundsstyrelsen. Niklas Mårdby har visat intresse för att gå med i
Kampsportsförbundets styrelse.
Styrelsen beslutar att Carl och Niklas ska åka på de mötena (och få reseersättning från
SvHEMAF) med målet att Niklas ska väljas in i styrelsen.
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10. IFHEMA-möte (International Federation for HEMA)
Carl och Axel blev tvungna att ställa in resan till mötet, men Axel fick en sammanfattning
(från Falco Fritz) av mötet som han läste upp. Bland annat jobbar IFHEMA för att få
internationellt erkännande både som sport och som kulturell verksamhet. Fler och fler
länder går med i IFHEMA. Ansökningsprocessen är komplicerad, men förbundsstyrelsen
saknar information om vilka fördelarna är med att gå med. IFHEMA skulle vilja att
SvHEMAF går med.
Styrelsen beslutade att skriva in i förslaget till verksamhetsplan för 2017 att ansöka om
medlemskap i IFHEMA.
11. SM-kval och SM-finaler
SM-kvalet kommer vara 24-26/2, helst utan tävlingar under fredag 24/2. Alla kommer
rekommenderas ha tävlingskort. Det kommer finnas pliktdomare från deltagande
föreningar. Därutöver kan några domare, reffar och funktionärer behövas.
SM-finalerna kommer vara i Borås under SM-veckan. Axel försökte få finalerna under
lördag 1/7, delvis för att kunna möjliggöra för deltagare att åka på Longpoint. Vi har dock
inte fått något definitivt besked om datum. Det kommer vara en kickoff i april som Axel
siktar på att åka på om möjligt. De kommer inte garantera TV-sändning av alla slutspel.
SVT finns på plats, men vi vet inte hur mycket tid vi kommer få. Vi bör göra vår egen
livesändning. Ett förslag är att ordna en liten ungdomstävling i anslutning till SM.
Eftersom det inte kommer vara några större utgifter för SM-finalerna är planen att inte ta
ut avgifter från SM-finalisterna utan låta de utgifterna täckas av SM-kvalens intäkter.
12. Årsmöte
a. Styrelsen beslutade att ha årsmötet på Vasaslaget (18 mars). Bokföringen ska
skickas till revisorn i god tid.
b. Kallelsen ska ut senast (16 februari). Övriga handlingar (verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budget, underlag för beslut kring
inträde i IFHEMA och underlag för beslut kring stadgeändringar) ska beredas
under nästa styrelsemöte och färdigställas därefter. I kallelsen ska vi skriva att
motioner ska inkomma senast 21 dagar innan mötet och de ska läggas upp på
hemsidan senast 14 dagar innan mötet.
c. Stadgar kring SM och tävlingar bör reflektera SB&K:s stadgar. Även stadgar
kring t.ex. jämlikhet och inklusion etc. bör kunna speglas. Magnus ska komma
med ett förslag på stadgeändringar inför nästa styrelsemöte.
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13. Tävlingsdatabas
Vi har ansökt om tillsvidare-tillstånd och vi kommer behöva ha en databas med skador.
Carl föreslår att lägga in det i HEMA-CM (Carls och Björn Carlanders mjukvara för
tävlingar). Databasen (och HEMA-CM) i sig behöver inte användas under tävlingar, men
då ska skador rapporteras in för att registreras. Eventuellt skulle förbundet behöva
betala en avgift för utveckling eller en årsavgift. Carl ska skriva en offert för utveckling av
databasen. På SM och Vasaslaget får vi nog hålla oss till Excel och lägga in det i en
central skadedatabas (Excel).
14. Datum för nästa möte bestämdes till 170205 kl 11 och kommer äga rum via Skype.
15. Carl förklarade mötet avslutat.

02 / 05 / 2017

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

02/13/2017

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