Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2018-06-17
Närvarande via Skype
Eva Wei
Jenny Sellén
Jesper Christiansen
Linus Eriksson
Maria Löfqvist
Patrik Jarenius

1. Eva förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Eva.
3. Till sekreterare för mötet valdes Maria.
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Patrik.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria.
7. Formellt beslut: Låta SPIFF arrangera SM
Styrelsen godkänner att låta SPIFF arrangera SM 2018 och kommer att skicka ett formellt
tillstånd.
8. SM 2018
Förberedelserna för SM rullar på. Styrelsen ska söka bidrag från SB&K samt kontakta
någon angående att köra en livestream av finalerna.
9. Domarutbildning Stockholm
Den första domarutbildningen 2018 genomfördes i Stockholm och arrangerades av SPIFF.
Målet med kursen var att förstå vilka roller domare, huvuddomare och sekretariatet har. En
genomgång av dessa roller, teorier och olika regelsystem fördes och följdes upp av
diskussioner. Därefter följde en teoretisk genomgång av HEMA CM, samt en lättare
praktisk genomgång av träffzoner och vad som räknas som en god träff. Resten av dagen
spenderades på praktisk träning av domarrollen, rollen som huvuddomare samt hantering
av HEMA CM och sekretariat. Sammanlagt så deltog 30 personer, även då det bara varit
11 som anmält sig via Facebook. Styrelsen ser detta som något positivt och hoppas på ett
lika stort intresse inför nästa domarutbildning som ska äga rum i höst. Ett dokument om
konceptet för domarutbildningen ska sammanställas och läggas upp i styrelsens drive.
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10. Akademisk HEMA-insats
Ett första utkast för nomineringsenkäten för Årets Akademiska HEMA-insats har tagits fram.
Det finns inga starkt styrda kriterier för insatsen. Linus som är enkätansvarig har börjat fila
på nomineringsperiod. Förslagsvis kommer nomineringarna att kunna göras tre månader
innan nästa årsmöte.
11. Media (bilder och videos)
Bilder på SvHEMAf:s hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras. Styrelsen har kontaktat
fotografer som är villiga att dela med sig av bilder från events och har fått tillstånd att lägga
upp på hemsidan och använda inom HEMA-communityt.
12. Medeltidsveckan i Visby
Planeringen av medeltidsveckan löper på. Det har diskuterats om det ska gå att kunna
förköpa biljetter, men att det förmodligen kommer att säljas på plats. Exakt var och när
aktiviteterna kommer att hållas är ännu osäkert, men det kommer att komma information
om tid och plats.
13. Nya tävlingsregler (350N + varselväst)
Tävlingsreglerna har uppdaterats på SvHEMAF:s hemsida. Uppdateringarna gäller bland
annat bland annat utrustningskrav på 350N för jackor och byxor, och även krav på
varselväst för läkare. Det har även tillkommit regler för knockout, vilket innebär att om en
fäktare har fått en knockout eller hjärnskakning under en träning eller tävling så får denne
inte deltaga i tävlingar under perioden på 6 månader.
14. Arrangemang på kampsportsfestivalen
Mellan 30 november och 2 december kommer en kampsportsgala att äga rum i Älvsjö,
Stockholm. Styrelsen förde en diskussion om huruvida det skulle finnas intresse att
arrangera någon aktivitet. Ett förslag var att höra med klubbarna i närområdet (UHFS,
Stockholm HEMA, SPIFF och Stockholm Stigmän) om de ville vara med och arrangera
något. Eva kommer att sätta upp en punkt i Trello om festivalen.
15. Inköp av stämpel för validering
Ett förslag om att köpa in en stämpel för att validera dokument och liknande lades upp. Eva
ska kontakta en butik som tillverkar dessa och se över kostnader och återkomma med
förslag.
16. Antidopingprogram (enligt stadgarna)
SB&K rekommenderar att den klubb som arrangerar ett event ska vara vaccinerad mot
doping, vilket innebär att man utför Riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket
som är framtaget av Svensk Antidoping. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar
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sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna
så ger detta föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken. Styrelsen
kommer att uppdatera stadgarna för detta under punkten för regler mot doping på
SvHEMAF:s hemsida.
17. Svar från SB&K angående angående personliga förehavanden på sociala medier
Föregående styrelse skickade i februari 2018 en förfrågan till SB&K om huruvida utövares
och ledares personliga förehavande på sociala medier kan falla in under den tillsyn som
förordas i SB&K:s stadgar, och vad det är för skillnad mellan enskilda utövare och ledare.
Svaret vi fick var väldigt generellt och avsåg att SB&K:s stadgar endast förordnade tillsynen
inom idrottsutövningen.
18. Skrivare till event
En diskussion fördes om huruvida det skulle underlätta för sekretariatet om det gick att
skriva ut skapade matcher, så att armbandaren inte skulle behöva vara beroende av
översyn av skärm. Detta särskilt gällande Swiss-systemet, där kommande match inte visas
på skärmen. Björn ska kolla om det går att skapa en utskriftsbar sida av HEMA CM. Tills
dess rekommenderas det att fota matchlistan med mobilen.
19. Värdegrundsarbete.
Svenska HEMA-Förbundet har beslutat att göra en extra satsning på värdegrundsfrågor
under verksamhetsåret. Förbundet kommer att skapa en struktur med etiska riktlinjer för
våra medlemmar, och kommer även att upprätta en vägledning till våra medlemsföreningar
i hur uppträdanden som strider mot värdegrunden bör hanteras. Styrelsen har haft många
givande samtal och ett löpande samarbete med medlemsföreningar, SB&K och flera
kompetenta utövare och instruktörer. Just nu planeras en instruktörshelg med temat
värdegrundsfrågor, som kommer att innefatta bland annat etiska stadgar för konflikter inom
HEMA. Syftet är att genom förtroendeingivande ledarskap och föredömligt agerande skapa
en sund intern kultur och ett gott namn för HEMA i samhället.
20. Instruktörshelg på temat värdegrund
Ett förslag om en instruktörskurs med fokus på värdegrund och ledarskap under september
eller oktober har lagts fram. Bland annat kommer skriftliga riktlinjer för klubbar om etiska
stadgar för hantering av konflikter inom HEMA att lyftas. Detta innefattar bland annat hur
man kan bygga förtroendekedjor, där man vid konflikter kan vända sig till en kontaktperson
som i sin tur blir en vidarekontakt till styrelsen. Om styrelsen upplever svårigheter i
hanteringen av dessa frågor kan dessa i sin tur vända sig till Svenska HEMA-Förbundet för
råd och vägledning. Instruktörshelgen kommer att ersätta den vanliga
instruktörsutbildningen, som kommer att flyttas till nästa år.
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21. Domarkurs Kungshamn
Patrik planerar tillsammans med Dennis Ljungqvist att arrangera en domarkurs i
Kungshamn i samband med Kungskrabba. Just nu verkar det dock som att det är för få
anmälda för att eventet ska blir av. Ett förslag är att skjuta upp eventet till ett senare tillfälle.
22. Reklamfilm
En reklamfilm för HEMA har skapats. Reklamfilmen kommer att användas för att visa upp
HEMA inför events och via sociala medier. Filmen kommer att släppas på Förbundets
hemsida och Youtube-kanal. Styrelsen ser det som positivt om medlemmar inom HEMA vill
sprida filmen på sina egna sociala medier. Kvitto för reklamfilmen kommer att scannas och
skickas till Jesper (kassör) och fakturaadress till Jakob som gjorde filmen ska skickas till
SB&K.
23. TV4 morgonsoffa
Patrik har varit i kontakt med TV4 angående att få komma och prata om HEMA och SM i
TV4:s morgonsoffa. Men då SM sammanfaller med VM i fotboll så gick det inte att
genomföra. Styrelsen kommer att kontakta TV4 vid ett senare tillfälle, förslagsvis i samband
med Swordfish.
24. Uppdatering kring GDPR
Mail angående uppdatering av GDPR väntas inkomma till SvHEMAF:s mail, men har ännu
inte inkommit.
25. Sponsring av utbildningar
Föreningar som lämnar en rapport till SISU om en utbildningsinsats kan i utbyte få tillgång
till resurser såsom bland annat utbildningsmaterial och kursavgifter. Det finns även hjälp att
få för att komma igång eller vidareutveckla föreningens användande av IdrottOnline. Det

genomförs även IdrottOnline-kurser i olika delar av landet.
28. Tillväxt

Många föreningar har ett intresse av hjälp med att införskaffa utrustning. Detta kan man
göra via idrottslyftet. Jenny ska upprätta ett dokument om hur man kan hjälpa föreningar i
till exempel ansökan om utrustning, hjälp med träningsupplägg, rekrytering och läger.
29. SM 2019
Styrelsen har mailat projektansvarig för SM 2019 angående HEMA:s deltagande. Det
kommer inte att finnas möjlighet att delta. Eva ska kolla upp om MHFS kan anordna SM
2019 ett annat datum.
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30. Trello
Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter prioritet.
Att-göra-listan gick igenom och uppdaterades.
31. Datum för nästa möte bestämdes till den 29 juli 2018 klockan 10.00 och kommer äga rum
via Skype.

32. Eva förklarade mötet avslutat

………………………………
Ordförande Eva Wei

……………………………..

……………………………..

Sekreterare Maria Löfqvist

Justerare Patrik Jarenius
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