Valberedningens arbete och förslag för SvHEMAFs
styrelse verksamhetsåret 2019
Nomineringar och hur vi tagit fram vårt förslag
Valberedningen påbörjade sitt arbete tidigt i år och hade sitt första möte redan i juni månad.
Vi öppnade för nomineringar i november och meddelade detta via förbundets officiella
facebook-sida och förbundets nyhetsbrev. Nomineringar har kommit in huvudsakligen via det
formulär som skickades ut men det gavs även rekommendationer direkt till valberedningen.
Valberedningen har fått in ett brett underlag med nomineringar av både sittande
styrelsemedlemmar och nya kandidater.
Valberedningen anser att det är viktigt med kontinuitet och stabilitet i förbundsstyrelsen. Vi
har därför valt att i första hand tillfråga medlemmarna i sittande styrelse om de önskar
fortsätta sitt arbete på sina nuvarande poster. Förra året ersattes flera tunga poster och
valberedningen ser gärna att så mycket av sittande styrelse som möjligt får fortsätta sitt
arbete för att främja ovan punkter. Valberedningen har genomfört intervjuer med sittande
styrelsemedlemmar via telefon för att försäkra sig om lämplighet och villighet att fortsätta sitt
uppdrag i SvHEMAFs styrelse. Viss förändring kommer inträffa då två personer valt att ställa
sina platser till förfogande och en annan önskar byta uppdrag inom styrelsen.
Valberedningen genomförde därmed ett urval bland de nominerade kandidaterna baserat på
lediga poster i styrelsen innan intervjuerna påbörjades. Valberedningen har i efterhand
förstått att vi genom detta arbetssätt inte följt god sed för valberedningsarbete. Det vi
huvudsakligen felat på är att valberedningen inte kontaktat alla nominerade för att kontrollera
intresse och istället genomfört ett eget urval innan intervjuer genomförts. I efterhand ser vi
detta som en stor brist i vårt arbete och att det finns en risk att vi missat flera kompetenta
kandidater bland de nominerade.
Valberedningen har för avsikt att med SvHEMAFs styrelse diskutera utbildning av framtida
valberedningar för att det framöver ska vara en så demokratisk och transparent process som
möjligt.
Trots ovan brister i processen tror vi i valberedningen att vi hittat en stabil styrelse som med
engagemang, kunskapsbredd och driv kommer föra Svensk HEMA framåt under 2019.
Med vänliga hälsningar, er valberedning.
Jonas Eriksson - MHFS
Josefin Bohman - Frost HEMA
Mattias Andersson - Gävle HEMA

Valberedningens förslag till styrelse
Eva Wei - MHFS - Ordförande
Eva Wei är ordförande för SvHEMAF sen ett år tillbaka. Eva är en drivande person med
fokus på evenemang, jämställdhetsfrågor och inkluderingsarbete. Eva är även tränare i
långsvärd och tävlar aktivt inom HEMA. Utanför HEMA har Eva suttit som ordförande i ett
antal föreningar, fack- och kulturverksamhet och även arrangerat stora event innan hon
började lägga sitt fokus på Svensk HEMA. Vi tror att ett fortsatt arbete för Eva som
Ordförande i SvHEMAF kommer leda oss vidare som förbund.
Linus Frost (f.d. Eriksson) - UHFS - Vice Ordförande
Linus har varit aktiv inom HEMA sen 2013 och har engagerat sig redan från första början. I
dagsläget är han tränare i Montante och Ringen i UHFS och har tagit medalj i Ringen på
Swordfish. Med ett stort intresse för källor och manualer har Linus med sin kollega satt
UHFS Montantegrupp på kartan i den svenska HEMA-sfären. Linus har lång erfarenhet av
styrelsearbete både inom och utanför idrotten. Hans ambition att integrera HEMA i den
större idrottsverksamheten ser vi som ett gott tillskott till SvHEMAFs styrelse.
Karin Westlund - UHFS - Kassör
Karin fick flera nomineringar under nomineringsperioden och det av god anledning. Karin har
visat framfötterna och ett stort intresse kring statistik inom Svensk Hemas tävlingsscen vilket
vi tror kan vara ett gott komplement till sittande styrelse. Utanför HEMA har Karin en gedigen
bakgrund inom ekonomi i arbetslivet och har även agerat projektledare. Inom föreningslivet
har Karin i dagsläget förtroendeuppdrag både inom och utanför HEMA. Detta i kombination
med hennes erfarenhet från yrkeslivet gör att vi ser Karin som en naturlig kandidat till
kassörsposten i SvHEMAFs styrelse.
Kristine Konsmo - GHFS - Ledamot
Kristine är en välkänd internationell profil inom HEMA och för nästan två år sedan flyttade
hon till Göteborg. Kristine jobbar med ekonomi och innan hon blev medlem i GHFS var hon
ordförande i Fekteklubben Frie Duellister i Norge. Kristine har ett stort nätverk inom HEMA,
både nationellt och internationellt, som hon har grundat genom sin aktiva roll som tävlande,
domare i flertalet internationella tävlingar och instruktör för ett stort antal workshops genom
åren. Kristines brinnande intresse för HEMAs grundläggande delar med forskning,
föreningsliv samt tävlingar ser vi som en stor tillgång för SvHEMAFs styrelse och dess
arbete.
Maria Löfqvist - Gävle HEMA - Ledamot
Maria har varit aktiv inom HEMA sen 2014 och hon tränar främst långsvärd. Förutom att
träna i Gävle HEMA har hon i flera år suttit som ledamot och sekreterare i klubben. Maria är
mycket engagerad i tävlingsdelen inom HEMA och hon har genom åren agerat sekretariat
på de flesta HEMA-tävlingar i Sverige. Hon har utbildat många aktiva inom HEMA via
SvHEMAFs domarutbildningar och vi ser hennes engagemang som värdefullt för
förbundsstyrelsen.

Jesper Christiansen - Örebro HEMA - Ledamot
Jesper är sen ett antal år tillbaka ett givet inslag på de stora tävlingarna inom HEMA och inte
bara som framgångsrik tävlande, hans engagemang och skicklighet inom
domarverksamheten visar sig oavsett vilken position han tar. Inom SvHEMAF har Jesper nu
i ett år agerat kassör men på egen begäran lämnar han vidare den facklan för att kunna
fokusera på andra uppgifter inom SvHEMAFs styrelsearbete. Jespers driv samt stora
intresse för evenemang, tävlingar och domarverksamhet tror vi kommer ge ännu en edge för
Svensk HEMA.
Jenny Sellén Lindkvist - Ljungamarkens HEMA - Ledamot
Under åren har ingen kunnat undgå Jennys arbete med ungdomsverksamheten i HEMA.
Från hennes engagemang i sin förening till projektet med idrottslyftet och HEMA-läger för
ungdomar har hennes engagemang genererat och visat goda resultat! Jenny har tidigare
haft föreningsengagemang inom både idrott och andra verksamheter vilket vi tror är en stor
tillgång för SvHEMAF. Vi tror på Jennys fortsatta arbete inom SvHEMAF och det härliga
engagemang hon visar!

Förslag på revisor samt revisorssuppleant
Revisor - MSL - Isak Almqvist
Isak har på kort tid visat sin prominens både på och utanför mattan, han är ordförande i MSL
och även tränare i föreningen. Tidigare förtroendeuppdrag inkluderar näringslivschef och
kontaktperson för externa företag, kommuner och aktörer för Lärarsektionen på Linköpings
Universitet samt Styrelseledamot för samma sektion. Som tidigare granskare och rådgivare
för stadgetolkning samt verksamhetsplan vid Lärarsektionen ser vi att Isak har den
erfarenhet som krävs för att utföra en verksamhetsrevision/sakrevision av SvHEMAFs
styrelsearbete.
Revisorssuppleant - SPIFF - Jack Berggren Ellers
Jack har suttit i SPIFFs styrelse sen 2015 och varit ordförande sen 2016. Under hans tid
inom SPIFF har de bland annat hunnit arrangera SM i HEMA och engagera många nya
medlemmar i sin verksamhet. Jack har god vana av att läsa igenom protokoll och
dokumentation och vi tror att han kommer passa bra som suppleant till revisorn.

Valberedning
Valberedningen ger inget förslag på ny valberedning utan upplåter detta åt årsmötet.
Med vänliga hälsningar, er valberedning,
Jonas Eriksson - MHFS
Josefin Bohman - Frost HEMA
Mattias Andersson - Gävle HEMA

