
Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-07-10 

Närvarade vid mötet: Eva Wei, Jesper Christiansen, Kristine Konsmo, Jenny Sellén Lindkvist, 
Linus Frost, Maria Löfqvist 

1. Eva Wei 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. Ekonomi  

Inget nytt att rapportera. 

 

8. SM 2019  

Planeringen för SM rullar på. Just nu är dock mycket fokus på Gävle HEMAs Sparring 

Camp som äger rum den 19 juli.  

 

9. Internationellt stimulansstödsarbete  

Styrelsen har blivit tilldelade 25 000 SEK för för att ta fram en strategi för SVHEMAF att 

arbeta internationellt. Styrelsen har via Jenny varit i kontakt med Marie Denitton från 

Riksidrottsförbundet för att få stöd och inspiration i arbetet. Jenny har utifrån 

handlingsplanen som togs fram på årsmötet arbetat fram ett utkast för en strategi för 

internationellt arbete. Detta har sedan skickats runt till sakkunniga medlemmar från olika 

klubbar inom HEMA, som har återkopplat och gett olika förslag om ändringar eller tillägg. 

 

En diskussion fördes om hur vi ska spendera pengarna. Ett förslag var att kombinera det 

internationella arbetet med instruktörshelgen, och då bjuda in instruktörer från andra 

utomnordiska länder för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper inom de 

områden som instruktörshelgen kommer att lyfta fram. En fundering var vilka länder och 

hur många instruktörer man kan bjuda in. Kristine ska kolla med GHFS om antalet 

deltagare som får rum i GHFS’ lokaler och återkoppla.  
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10. SM-veckan Borås (Vinter 2021) 

Anmälan till SM-veckan i Borås vintern 2021 har öppnat. Styrelsen diskuterade om det

fanns intresse av att delta. Styrelsen var överens om att det är mer fördelaktigt att delta 

på SM-veckan under sommaren, bland annat för att vi då har möjlighet att visa upp oss

utomhus där det rör sig mer folk och därmed ger mer PR. Styrelsen kom fram till att vi 

bör hålla oss till den SM-vecka som gynnar oss bäst, vilket är den under sommaren.

Därmed röstade styrelsen nej till att delta i SM-veckan 2021. Vi håller dock ändå 

bevakning av vinter-SM för kommande år.

 

11. Utlägg: Sparringhelg för kvinnor (3000 SEK)

GHFS har godkänt uthyrning av lokal till sparringhelgen för kvinnor. För eventet 

efterfrågades 3000 SEK. Styrelsen ansåg dock att det skulle vara värt att ge ett

eventstöd på 4000 SEK för eventuella ytterligare utgifter som kan förekomma, med 

motivering att vi enligt verksamhetsplanen ska stödja arbete för inkludering. Kristine ska

prata med Karin om ekonomin. 

12. Planerade events under hösten  

a) Sparring camp för kvinnor 

Styrelsen diskuterade vilken helg som lämpade sig bäst för att hålla sparringeventet för

kvinnor. Det vore fördelaktigt att hålla eventet under en helg där så många som möjligt 

kan delta. Styrelsen diskuterade även möjligheten att bjuda in kvinnor från andra

nordiska länder. Beslut fattades att eventet i första hand skulle riktas mot svenska 

kvinnliga utövare, men att även övriga kvinnliga utövare är välkomna i mån av plats.

Kristine som ansvarar för eventet ska fortsätta planeringen och återkoppla längre fram. 

b) Instruktörshelg 

Styrelsen diskuterade huruvida man skulle kunna kombinera instruktörshelgen med

arbetet för strategier för internationellt samarbete. Detta genom att eventuellt bjuda in 

instruktörer från andra utomnordiska länder. Styrelsen ska se över alternativen och

fortsätta arbetet framgent.  
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c) Arbetshelg för styrelsen i Gävle  

Logistiken är fastställd. Det som är kvar är att planera och schemalägga innehållet för

helgen. Ett förslag har varit att bjuda in Patrik Jarenius för att bistå med hjälp att 

strukturera ett visionsarbete för HEMA 2030. Maria ska kontakta Patrik och återkoppla.

 

d) Ytterligare domarutbildningar

En förfrågan till medlemsklubbarna om intresse för att hålla en domarutbildning ska 

skickas ut i nästa nyhetsbrev.

  

13. Svensk antidopings utbildningsdag respektive konferens

Styrelsen diskuterade möjligheten att delta på en antidopingkonferens som äger rum i 

Stockholm den 8:e oktober och/eller på grundkursen i antidoping som äger rum den 19:e

november. Då datumet är en vardag så begränsas möjligheten för styrelsemedlemmarna 

att åka dit. Jenny kommer att se över möjligheten att åka på någon utav dem.

 

14. Media före, under och efter SM

En diskussion fördes om hur vi kan göra PR inför, under och efter SM. Inför SM så vore 

det fördelaktigt att dela trailern som ligger uppe på hemsidan. Ett annat förslag var att

välja ut en eller flera tävlande som gör debut eller elitsatsar som vi kan skriva en artikel 

om, eventuellt med hjälp utifrån i form av nyhetsmedia, och sprida i olika led. Maria ska

kontakta de lokala tidningarna i Gävle och undersöka intresse. 

15. Barn- och ungdomsverksamhet 

Arbetet med barn- och ungdomsverksamhet rullar på. Styrelsen diskuterade olika sätt

om hur man kan sprida konceptet. Ett förslag var att tillsätta en kommitté. Styrelsen 

hoppas att det ska arrangeras något barn- och ungdomsevent framåt hösten, eventuellt i

samband med något annat event. Jenny har kontakt med Carl Ryrberg från Örebro 

HEMA, som även de är i rullning med barn- och ungdomsverksamhet och nyligen har

arrangerat ett event med ett nytt koncept, för ett eventuellt samarbete. 

16. Trello  

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

prioritet. Att-göra-listan uppdaterades.
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17. Datum för nästa möte

Datum för nästa möte är 17 augusti och kommer att äga rum under arbetshelgen i Gävle. 

18. Mötets avslutande 

Eva förklarade mötet avslutet.

 

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist     Justerare Jesper Christiansen 
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