
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 170205 

Närvarande via Skype 
Conny Corneliusson
Magnus Lundborg 
Carl Ryrberg 

1. Carl förklarade mötet öppnat. Mötet är inte beslutsmässigt då för få ledamöter 
närvarade. Mötet fungerar som grund för framtida per capsulam-beslut. 

2. Till ordförande för mötet valdes Carl. 
3. Till sekreterare för mötet valdes Magnus. 
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Carl. 
5. Dagordningen för mötet fastställdes. 
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Magnus. 
7. SM 

SM kommer vara aningen större än förra gången. Totalt är det 64 individer anmälda 
(inklusive till workshoppen i huggning). Nu är det 7 personer anmälda till damtävlingen. 

8. Jenny Sellén har inkommit med ett förslag till styrelsen 
Tanke om att förbundet skulle ordna eller stödja en förstudie och sen ett projekt för 
genomförande av ungdomsverksamhet. Första året går ut på att utbilda tränare och 
lägga grunden för ungdomsverksamhet. Åren efter att utveckla verksamheten mot att 
möjliggöra tävlingar för ungdomar. 
Styrelsen kommer lägga in i verksamhetsplanen att vi tillsätter en arbetsgrupp som
utreder en utveckling av ungdomsverksamheten och ungdomstävlingar.

9. Årsmöte 
Kallelse - utkast skrivs av Magnus. 
Verksamhetsplan - Carl ska skriva ett förslag på verksamhetsplan. 
Verskamhetsberättelse - Carl ska skriva ett förslag på verksamhetsberättelse. 
Budget - Conny ska skriva ett förslag på budget. 
IFHEMA-medlemskap - styrelsen har redan bestämt att lägga fram ett förslag att gå med 
i IFHEMA. Förslaget föreslås föredras av Axel. 
Stadgeändring 
Medlemsavgift inför 2018. Ändamål vi skulle spendera pengar på är att jobba för att
stödja nyskapade klubbar, evenemang och tävlingar som fyller nya nischer. Ett förslag är 
en möjlighet att söka bidrag för event upp till 15000 kr/år. Bidrag till instruktörsträffar vore
också bra. Även att få befintliga klubbar att växa är viktigt. Inköp av låneutrustning skulle
kunna underlätta för nystartade föreningar. Ett uppstartskoncept i form av låneutrustning 
(som kan köpas loss efter ett halvår), besök av instruktör och hjälp med uppstart av 
förening, gällande stadgar och bidragsmöjligheter etc. Arrangemang av elitläger vore 
också bra för att behålla de mer avancerade medlemmarna. 

10. Växjö HEMA-sällskap 
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Styrelsen beslutade att fatta pre capsulam-beslut senast onsdag. 
11. Förslag till datum för nästa möte var 170305 och kommer äga rum via Skype. 
12. Carl förklarade mötet avslutat. 

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Magnus Lundborg Justerare Carl Ryrberg 

02 / 13 / 2017 02/21/2017
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