Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-11-20
Närvarande: Eva Wei, Maria Löfqvist, Kristine Konsmo, Karin Westerlund

1. Eva förklarade mötet öppnat
2. Till mötets ordförande valdes Eva.
3. Till mötets sekreterare valdes Maria.
4. Till mötets justerare valdes Kristine.
5. Dagordning för mötet fastställdes.
6. Föregående protokoll föredrogs av Maria.
7. Ekonomi (lägesrapportering)
Rapport och balansräkning från oktober är uppladdade i driven. Vi ligger bra till i budget.
Styrelsen inväntar fortfarande bidraget för det nordiska samarbetet. Jesper har skickat in
kvitton för resan till Nantes, där IFHEMA’s General Assembly ska hållas. Fakturorna för
arbetshelgen är inskickade. I övrigt händer det inte så mycket.
8. Instruktörsutbildning (lägesrapportering)
Jesper håller i bollen.
9. Nordeuropeiskt arbete (lägesrapportering)
Förberedelserna för Santa’s Workshop som äger rum den 14-15 december rullar på.
Intruktörer från hela Norden, Storbritannien och Nederländerna har blivit inbjudna. Ca 40
deltagare är hittills anmälda. En förfråga har skickats ut till instruktörerna om vilka ämnen
som ska lyftas under det nordeuropeiska samarbetsmötet, som ska äga rum under
eventet.
10.

Bidrag: Internationellt utvecklingsarbete (lägesrapportering)

Eva ska sammanställa alla kvitton och maila till Karin.
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11.

Tillsynsbeslut SM 2019

Kampsportsdelegationen kom på besök till SM och utförde en stickprovstillsyn över
huruvida event som blivit godkända av styrelsen levde upp till Kampsportsdelegationens
gällande regler. Vi blev godkända.
12.

Skaderapport SM 2019

Skaderapporten för SM 2019 har kommit in och är införd i mappen för
skaderapporteringar i driven. Annars inget nytt.
13.

Tävlingsansökan: Cold Cuts HEMA-tournament

Det har inkommit en ansökan från GHFS om att arrangera en tävling, Cold Cuts
HEMA-tournament, den 14-15 februari 2019. Styrelsen godkände ansökan.
14.

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 kommer att äga rum under Vasaslaget.
15.

Kampsportsfestivalen (lägesrapportering)

Inget nytt har tillkommit. Vi kommer bara att delta under lördagen. Björn Carlander från
Stockholm HEMA är i full gång med att rekrytera deltagare som ska vara med på
uppvisningen.
16.

SM 2020

MHFS och GHFS har kommit in med ansökningar om att hålla i SM 2020. Styrelsen
beslutade att MHFS kommer att hålla i det, med motiveringen att vi vill sprida ut SM i
landet och även ge olika klubbar chans att hålla i större event. Eva deltog inte under
omröstningen. SM kommer preliminärt att äga rum sen vår eller tidig sommar. MHFS är i
full gång med att leta lokal.
17.

IFHEMA GA i Nantes

Inför kommande år vill IFHEMA höja priset på medlemskapet. Styrelsen ser inte någon
rimlig motivering eller anledning till att göra detta. Jesper kommer att åka till Nantes för
att delta på mötet. IFHEMA har även kommit in med ett förslag om att införa regler för
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hur instruktörsutbildningar ska se ut. Vi är tveksamma till kraven på utbildningar. Eva ska
återkoppla till Jesper.
18.

Trailer: 2000 SEK reseersättning

En förfrågan om reseersättning för de deltagande fäktarna har kommit in gällande
trailerinspelningen för HEMA, som äger rum den 5:e december i Vasamuseet. Estimerad
reseersättning är 2000 SEK. Styrelsen godkänner ersättningen.
19.

Event: Vasamuseet 11 mars 2020

I samband med Drottning Kristinas 400-årsfirande den 8 mars ska Patrik Jarenius från
Gripen HEMA hålla en föreläsning om drottning Kristinas liv. En diskussion fördes om
huruvida vi eller Gripen HEMA ska stå på kontraktet. Styrelsen delegerar uppgiften till
Patrik Jarenius och Gripen HEMA.
20.

Nomineringar till SB&K:s arbetsgrupper 2020.

Styrelsen fick en förfrågan om vi vill nominera personer till arbetsgrupper som SB&K
håller. De grupper som hålls är “Arbetsgruppen för inkluderande idrott” och
“Arbetsgruppen för Strategi 2025”. Nomineringarna ska i sådana fall vara inne senast
den 30 november.
21.

Trello (genomgång och lägesrapportering)

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter
prioritet. Att-göra-listan uppdaterades.
22.

Datum för nästa möte

Datum för nästa möte sattes till 8 januari och kommer att äga rum via Skype.
23.

Mötets avslutande

Eva förklarade mötet avslutat.
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………………………………
Ordförande Eva Wei

……………………………..

………………………………....

Sekreterare Maria Löfqvist

Justerare Kristine Konsmo
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