Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-10-16
Närvarande: Eva Wei, Maria Löfqvist, Jesper Christiansen, Karin Westlund, Linus Frost

1. Eva förklarade mötet öppnat
2. Till mötets ordförande valdes Eva.
3. Till mötets sekreterare valdes Maria.
4. Till mötets justerare valdes Jesper.
5. Dagordning för mötet fastställdes.
6. Föregående protokoll föredrogs av Maria.
7. Ekonomi (lägesrapportering)
Bidraget på 3000 SEK för WHFS’ workshophelg är inskickat till SB&K för inbetalning till
Lisa Heinius. WHFS gav en bra redogörelse för vad som gjordes under helgen. Det har i
övrigt inte hänt så mycket med förbundets ekonomi.
8. SM 2019 (återrapportering)
Gävle HEMA är nöjda med utgången av SM 2019. Evenemanget gick överlag enligt
schema och utan större problem. Några mindre oklarheter med regelverket (korgslag
och bucklarslag var odefinierade) samt en konfigurationsmiss i HEMA CM i Värja och
Dolk på fredagen var de enda större problemen som stöttes på under evenemanget.
Dessa löstes dock på plats. Inga större skador uppstod.
Två turneringar, värja och dolk samt sabel, senarelades med cirka 15 minuter vardera för
att ge fäktare som hade problem med transporterna möjlighet att hinna i tid.
Då deltagarantalet var lägre än ursprungligen budgeterat för blev det inte någon större
vinst, men då budgeten var väldigt konservativt lagd samt att några poster blev billigare
än beräknat kunde Gävle HEMA göra en mindre vinst på totalt 6940 SEK.
Styrelsen diskuterade vad Gävle HEMA ska göra med de tävlingsvärd som inte blev
sålda under SM. Styrelsen ansåg att eventredovisningen bör avslutas inom rimlig tid och
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kan då inte invänta någon eventuell försäljning. Styrelsen beslutar därför att Gävle
HEMA får skriva av svärden. Gävle HEMA ska skicka in en skriftlig redogörelse för SM
2019. Eva återkopplar till kontaktperson för Gävle HEMA.
9. Första hjälpen (utbildning)
Ett förslag kom upp på sociala medier om huruvida man kunde införa första
hjälpen-utbildning i samband med något event, alternativt fristående. Styrelsen tyckte att
detta var ett positivt förslag. Detta är ett av många områden som SISU kan bistå med.
Styrelsen vill fortsätta att uppmana klubbarna att vända sig till SISU och höra omvilka
utbildningar de har att erbjuda.
10.

Instruktörsutbildning (lägesrapportering)

En instruktörsutbildning kommer bli av i början av nästa år och kommer att köras i
förbundets regi.
11.

Nordeuropeiskt samarbete (lägesrapportering)

Ett förutsättningslöst möte med utövare i nordeuropa kommer att äga rum under Santa's
Workshop för att vidare diskutera ett nordeuropeiskt samarbete. Deltagarlistan är
preliminärt klart, och kommer innehålla instruktörer från hela nordeuropa. Upplägget för
mötet är klart. I övrigt flyter arbetet på bra.
12.

Antidoping

Intresseförfrågan om att delta på antidopingutbildningen 19 november har skickats ut,
men inget svar har inkommit.
13.

Bidrag: Internationellt utvecklingsarbete (lägesrapportering)

Inget nytt att rapportera.
14.

Livrustskammaren (åter/lägesapportering)

Torsdagen den 19 september hölls ett seminarium om HEMA på Livrustskammaren av
två deltagare från Gripen HEMA på uppdrag av SvHEMAF. Under seminariet
redogjordes för kampkonstens historia och utveckling i Europa och hur HEMA utvecklats
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i Sverige. Andra uppskattade inslag var grunder i blanka vapen och fäktning av
långsvärd. Seminariet fick bra respons, och fler event planeras att hållas i framtiden.
15.

Domarutbildning Malmö (återrapportering)

Domarutbildningen i Malmö den 22 september gick bra. Deltagarna bestod av en
handfull medlemmar från Malmö Historiska Fäktskola. Utbildningen hade samma
upplägg som tidigare utbildningar. Alla verkade vara nöjda med utbildningen.
16.

Kampsportsfestivalen (lägesrapportering)

Björn Carlander från Stockholm HEMA är ansvarig för HEMA-deltagandet i
Kampsportsfestivalen som äger rum den 6-8 december. Det finns en initial plan.
Styrelsen har fått in mail om deltagarlistor, biljetter, och annat som hör till.
17.

Tävlingstillstånd: Swordfish

Beviljat via per capsulam.
18.

SM 2020

Malmö Historiska Fäktskola har anmält intresse om att hålla i SM 2020. Eva ska lägga ut
en blänkare om intresseanmälan att arrangera SM i HEMA 2020 fortfarande är öppen
fram till slutet av oktober 2019.
19.

IFHEMA GA i Nantes

Inget nytt att rapportera. Inväntar möteshandlingar. Styrelsen godkänner att ersätta Jesper
för resa och boende i Nantes under IFHEMA:s generalförsamling.

20.

Lathund för tävlingsarrangemang

Styrelsen har fått god respons för lathunden för tävlingsarrangemang. Det finns en
fundering om det behövs något ytterligare eller något specifikt som folk saknar. Maria
ska kolla med Gävle HEMA om de saknade något specifikt inför förberedelserna för SM.
21.

Årsmöte den 21 mars 2020 hos SB&K?

Styrelsen har fått en förfrågan om vi vill hålla vårt årsmöte i samband med årsmötet hos
SB&K. Styrelsen ansåg dock att det var bättre att hålla mötet under Vasaslaget som
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vanligt. Det är bra med kontinuitet. Dessutom är det större chans att fler klubbar kommer
att vara med och delta om mötet läggs under Vasaslaget.
22.

Trailer

Patrik Jarenius från Gripen HEMA har satt upp ett datum för trailern som ska spelas in
på Vasamuséet och samlat ihop folk som ska vara med. Inspelning sker den 5 december
2019.
23.

Trello (genomgång och lägesrapportering)

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter
prioritet. Att-göra-listan uppdaterades.
24.

Datum för nästa möte

Datum för nästa möte sattes till 20 november och kommer att äga rum via Skype.
25.

Mötets avslutande

Eva förklarade mötet avslutat.

………………………………
Ordförande Eva Wei

……………………………..

………………………………....

Sekreterare Maria Löfqvist

Justerare Jesper Christiansen

Doc ID: facfc449cecdc873d62fad63f4a58c142371c86c

Audit Trail
Title


Styrelsemötesprotokoll 2019-10-16 UPPDATERAD

File Name


Styrelsemötesprot...AF 2019-10-16.pdf

Document ID


facfc449cecdc873d62fad63f4a58c142371c86c

Audit Trail Date Format


MM / DD / YYYY
Completed

Status

11 / 19 / 2019

Sent for signature to Eva Wei (eva.wei@gmail.com) and Jesper

21:43:55 UTC

Christiansen (jesper.christiansen93@gmail.com) from
maria.lovqvist83@gmail.com
IP: 94.254.20.86

11 / 21 / 2019

Viewed by Eva Wei (eva.wei@gmail.com)

08:08:27 UTC

IP: 195.58.113.4

11 / 21 / 2019

Signed by Eva Wei (eva.wei@gmail.com)

08:28:17 UTC

IP: 195.58.113.4

12 / 02 / 2019

Viewed by Jesper Christiansen

12:11:00 UTC

(jesper.christiansen93@gmail.com)
IP: 90.224.66.13

12 / 02 / 2019

Signed by Jesper Christiansen

12:11:56 UTC

(jesper.christiansen93@gmail.com)
IP: 90.224.66.13

12 / 02 / 2019
12:11:56 UTC

The document has been completed.

