
Styrelsemötesprotokoll 2018-07-29 

Närvarande via Skype 
Eva Wei 
Björn Carlander 
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 Jenny. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

 

7. SM (avrapportering + skaderapporter) 

SPIFF gjorde ett bra jobb med att arrangera SM 2018. Det uppstod en del skador under 

matcherna och styrelsen inväntar en slutgiltig skaderapport från SPIFF som sedan 

kommer att loggas. 

 

8. Domarutbildningar 

Den andra domarutbildningen kommer att bli av och äger rum under Kungskrabba 4-5 

augusti.  

 

9.  Instruktörshelg 

Planering av en instruktörshelg pågår. Ett förslag är att lägga det runt månadsskiftet 

mellan september och oktober.  

 

10. Internationellt stimulansbidrag 

Styrelsen har lagt fram ett förslag om att anordna en arbetshelg för att fördjupa sig i 

värdegrundsarbete. Ett förslag har även lagts fram om att bjuda in instruktörer utanför 
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Sverige, som en strategi för att stärka relationer internationellt. Jenny ska skriva ett 

förslag på budget till Mona på SB&K. 

 

11.  Redovisning: Kvinnor inom HEMA – enkät 

Enkäten om kvinnor inom HEMA har sammanställts och rapporterats. Styrelsen fick in 

totalt 64 unika svar varav 36 var aktivt tränande och 18 som inte längre tränar lika aktivt 

men som stannar kvar i communityt. Styrelsen ser positivt på att så många ville delta 

och kommer att använda den insamlade datan i det fortsatta arbetet med mångfald inom 

HEMA. Undersökningen kommer att avrapporteras i ett framtida nyhetsbrev.  

12. (a) Eventstödsansökan: Battle of the Bridge (>10 000 SEK)  

Styrelsen beslutade att 7000 SEK kommer att gå till Battle of The Bridge. Jesper 

röstade inte då han är delaktig i eventet. 

 (b) Eventstödsansökan: Sabelhelg i Skåne (3000 SEK) 

Styrelsen beslutade att 2000 SEK kommer att gå till Sabelhelgen i Skåne. 

13.  Landslagsstödsenkät (SB&K)  

Styrelsen har fått en enkät om landslagsstöd från SB&K, men då vi inte har ett landslag 

så är det inte aktuellt för tillfället. Björn kommer att återkoppla till SB&K. 

 

14. Kampsportsfestivalen  

UHFS är intresserade att delta, men vill inte dra i det själv. Maria tillfrågar Gävle HEMA 

och Björn frågar Stockholm HEMA om intresse och kommer att återkoppla till  Linus vid 

nästa styrelsemöte. 

15.  Battle of the Bridge, tävlingsansökan  

Styrelsen godkänner tävlingsansökan från Battle of the Bridge. 

16.  Eskilstuna: Klubbmedlemskap 

Styrelsen godkänner klubbmedlemskap för Eskilstuna HEMA klubb. 

 

17.  Frost HEMA Idrottsförening: Medlemskap  

Styrelsen godkänner klubbmedlemskap för Frost HEMA Idrottsförening. 
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18. Beslut om material till MTV 2018  

Styrelsen godkänner materialkostnader på 925 kronor till reklamblad, affischer och 

förköpsbiljetter till Medeltidsveckan.  

19. Certifiering av instruktörer  

Styrelsen har fått ett mail från IFHEMA om certifiering av instruktörer. Frågan lämnas 

över till Patrik. 

20. SM 2019 

HEMA som idrott kommer inte att delta på SM-veckan under 2019. Styrelsen söker för 

närvarande intresserade föreningar för att arrangera SM 2019. Styrelsen har även tagit 

reda på var SM-veckan kommer att vara belägen under 2020 (Halmstad), 2021 

(Linköping) och 2022 (Umeå) och kommer att se över vilka möjligheter det finns för de 

olika lokala klubbarna att arrangera SM under SM-veckan under dessa år. 

 

21. Trello 

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

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

22. Datum för nästa möte bestämdes till den 5 september 2018 klockan 18.00 och kommer 

äga rum via Skype. 

23. Eva förklarade mötet avslutat 

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Jenny Sellén Lindkvist 
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