Verksamhetsplan 2019
Förbundet kommer under verksamhetsåret 2019 fortsätta att fokusera på sina kärnfrågor tillväxt,
tävlingsverksamhet, forskning och träning. Utöver detta kommer Förbundet även vara
medlemsföreningarna behjälpliga, såväl i den löpande verksamheten som vid enskilda projekt
och frågeställningar.

1. Förbundet
●

Styrelsen: Styrelsen ska fortlöpande sköta styrelsearbetet och se till att medlemmarna
får ta del av protokoll och annan relevant information. Svenska HEMA-Förbundet är nu
ett underförbund (UF) till Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SB&K). Förbundet
kommer fortsätta att arbeta för att ta fram, dokumentera och fastställa rutiner som gäller
för ett UF.

●

Inkludering och mångfald: Förbundet ska skapa förutsättningar för ett fortsatt
inkluderings- och mångfaldsarbete.

●

Medlemsansökningar: Förbundet ska handlägga inkomna medlemsansökningar från
svenska HEMA-föreningar.

2. Nationellt arbete
●

Domarutbildning: Under 2019 ska Förbundet arrangera minst en domarutbildning.

●

Bidragsrutiner: Förbundet ska under 2019 ta fram en lathund för hur
medlemsföreningar kan ansöka om bidrag såsom idrottslyftsmedel. Förbundet kommer
också att upprätta kriterier för ansökan om eventstöd.

●

IdrottOnline: Förbundet ska verka för att samtliga medlemsföreningar registrerar sina
medlemmar i IdrottOnline.

2.1 Träning och uppvisning
●

Instruktörsträff: Förbundet ska tillse att fortsatt kunskapsutbyte sker mellan klubbarna
genom att anordna och finansiera minst en instruktörsträff.

●

Utbildningspaket: Förbundet ska fortsätta arbeta med ett upplägg till utbildningspaket
för instruktörer i syfte att utbilda HEMA-instruktörer och utveckla instruktörernas
kompetenser.

●

Uppvisning: Förbundet ska undersöka förutsättningarna för en nationell
uppvisningsgrupp och arbeta för att ta fram en lathund för uppvisning inom HEMA.

2.2 Kommittéer, delegera uppgifter
●

Sprida arbetet: Svenska HEMA-Förbundet har växt stadigt under en lång period. Detta
innebär också att Förbundet behöver stöd i sitt arbete av andra än styrelsen. Under
2018 har Förbundet behövt prioritera uppgifter utifrån att arbetet i styrelsen sker ideellt
och att uppgifterna varit många.
Förbundet ska därför under 2019 undersöka möjligheten att inrätta arbetsgrupper
alternativt kommittéer för följande områden:
○
○
○
○
○

Barn- och ungdomsverksamhet
Utbildning för domare
Tävling
Utrustning
IFHEMA

2.3 Event, tävling
●

Främja eventarrangerande: Förbundet vill se att det arrangeras event runt om i landet.
Förbundet vill underlätta för medlemsföreningar att arrangera event. Därför kommer
Förbundet under 2019 att arbeta för att främja eventarrangerande.

●

Lathund för event: Förbundet kommer arbeta för att ta fram formulär för eventstöd,
lathund för tävlingsansökan, lathund för tävlingsarrangerande och för att ge utökade
bidrag till nyare arrangemang.

●

Medeltidsveckan: Förbundet ska vara närvarande under Medeltidsveckan i Visby.

2.3.1 Tävlingstillstånd
●

Tävlingstillstånd: Förbundet ska handlägga ansökningar om att anordna
HEMA-tävlingar.

2.3.2 Antidoping
●

Antidopingarbete: Förbundet kommer under året att fortsätta sitt antidopingarbete.
Ett fokusområde för antidoping kommer vara att undersöka möjligheten till
antidopingkontroller på större tävlingar.

2.4 Forskning
●

Akademisk HEMA: Förbundet ska under året fortsätta främja och stödja forskning i
Sverige och lyfta de forskningsinsatser som görs inom akademisk HEMA.
Förbundet ska utse en pristagare för bedrifter inom akademisk HEMA.

3. Internationellt samarbete
●

IFHEMA: Förbundet ska under 2019 utreda om Förbundet ska vara med i IFHEMA och
komma med förslag till beslut årsmöte 2020.

4. Övrigt
●

Hemsida: Förbundet ska arbeta för att revidera hemsidans upplägg.

●

Certifikat för domare: Förbundet ska undersöka om IdrottOnline kan användas för
certifikat till utbildade domare.

●

Ideellt arbete: Förbundet ska under året uppmärksamma ideellt arbetande inom HEMA,
så som tränare, ledare, arrangörer och volontärer.

