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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 Jesper. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

 

7. SB&K-konferens 

Den 24 november kommer en konferens att hållas av SB&K i anslutning till Jujutsu-VM. 

Styrelsen får representeras av upp till 3 medlemmar. Under konferensen kommer RF:s 

utveckling att beröras. Eva har lagt ut en inbjudan. Jesper ska se över budget för att 

ersätta resa.  

 

8. Bidrag till MHFS' vinterevent 

Den 7-9 december kommer MHFS att hålla vintereventet Santa’s Workshop. Styrelsen 

har beslutat att MHFS ska få 6000 kronor i bidrag för eventet till boende, mat, lokal samt 

som resebidrag för instruktörer.  

 

9. Årsmöte 2019 - datum 

Årsmötet för SvHEMAF kommer att hållas i samband med Vasaslaget den 9 mars 2019. 

 

10. IFHEMA 

Den 30 november till 2 december kommer IFHEMA Cup att hållas i Lissabon. I samband 

med detta kommer IFHEMA att hålla sin generalförsamling. Styrelsen diskuterade om 

det fanns intresse och/eller möjlighet att skicka en representant från SvHEMAF, vilket 

inte var fallet. Styrelsen diskuterade även fördelar och nackdelar med att vara med i 
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IFHEMA. Funderingar rörde bland annat hur mycket engagemang styrelsen vill avsätta 

för internationella relationer. Ett förslag var att fråga i communityt som det finns någon 

som är intresserad av att vara ansvarig för internationella relationer. Linus kommer 

inofficiellt att fråga runt om intresse. Styrelsen kommer att skicka in en 

verksamhetsrapport till IFHEMA. 

  

11. HEMA på European Games 

På privat initiativ har Roberto Gotti föreslagit att förevisa HEMA som kulturyttring under 

European Games. Björn bevakar hur eventet fortskrider. 

 

12. Swordfish: Tävlingsansökan 

Styrelsen godkänner Swordfish tävlingsansökan. 

 

13. Uthyrning av materiel 

Styrelsen har diskuterat hur det material som inköpts ska hanteras. Ett förslag var att 

nystartade föreningar kan ansöka om att få låna utrustningen, och att detta kommer att 

vara behovsstyrt. Eva kommer att gå ut med detta i nästa nyhetsbrev.  

14. Instruktörshelg 13-14 oktober 

Instruktörshelgen kommer att äga rum i centrala Stockholm. Hittills är 16 

personer anmälda för eventet. Programupplägget är satt och det ser ut att gå ihop 

ekonomiskt. Lördagen kommer att innehålla teori, värdegrundsutbildning, ledarskap och 

diskussioner. Även en del praktiska inslag, såsom rollspel. Under söndagen så kommer 

två pass att hållas. Det ena kommer att vara  inriktat på nya tekniker, med bland annat 

mycket grappling. Under eftermiddagen kommer fokus att vara på fäktning och 

tillämpningar av teoridelen som hölls under lördagen, bland annat genom rollspel. 

15. Domarutbildning den 9 december 

Den 9 december kommer en domarutbildning att hållas under MHFS event Santa’s 

Workshop. Patrik och Maria reser ner den 8 december och förbereder utbildningen. 

Maria ska prata med Björn om HEMA CM. 

16. Kampsportsfestivalen 

Den 30 november till den 2 december kommer Kampsportsfestivalen att äga rum på 

Stockholmsmässan i Älvsjö, där bland annat HEMA kommer att presenteras. Björn har 
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lagt upp en preliminär plan för eventet, vilket bland annat kommer att bestå av 

uppvisningar och prova på. UHFS kommer att ställa upp med två tekniskt duktiga 

fäktare. Utöver detta behövs en bemanning av allroundpersonal på ungefär fyra till sex 

personer. 

 

17. Skaderapport SM och Battle of the Bridge 
Jesper har fått rapport om skador som uppstod under SM. Uppföljning nästa möte.
 

18. Ekonomi
Ekonomin är mer än stabil. Vi kommer att gå plus i år. De totala intäkterna är bättre än 
förväntade.

19. Trello
Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter 

prioritet. Att-göra-listan gick igenom och uppdaterades.

20. Övriga frågor 

20.a   Antidopingprogram 

En antidopingsansvarig kommer att utses.

 
20.b Samla nyhetsbrev

Ett förslag kom upp om att samla alla nyhetsbrev på ett ställe för att lätt kunna uppdatera 

sig och ta del av äldre information.

21. Datum för nästa möte bestämdes till den 4 november 2018 klockan 10.00 och kommer

äga rum på Swordfish samt via Skype.

23. Eva förklarade mötet avslutat

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Jesper Christiansen 
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