Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2020-08-30
Närvarande via röstsamtal
Jack Berggren Elers
Carl Ryrberg
Torun Sandström
Anna-Lotta Eriksson
Josefin Bohman
Andreas Ahlström
1. Jack förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Jack.
3. Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lotta.
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Andreas och Josefin.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Anna-Lotta.
7. Förbundets ekonomi
På grund av Covid-19 ser verksamhetsåret i år annorlunda ut jämfört med tidigare.
Därav finns det finansiella medel till övers som på grund av läget ej kommer att nyttjas till
det de är avsedda för. Bland annat finns det överskott i budgeten kring PR och reklam,
domarutbildning och resersättningar. Dessa överskott finns då det, på grund av
pandemin, ej är lämpligt att hålla den inplanerade instruktörsträffen samt att
reseersättningarna inte kommer utgå i samma utsträckning som planerat.
Under mötet diskuterades det om att överskottet av finansiella medel ska kunna
användas till bland annat inköp av utrustning och lokalhyra, för att till exempel kunna
anordna domarutbildningar lokalt. Möjligheten att använda HEMA CM i syfte att utbilda
sekretariat togs också upp. De pengar som är till övers i budgeten för Reklam och PR
avses istället kunna användas för reklam i de lokala klubbarna då Svenska HEMA
förbundet ej kommer att nyttja de medel nationellt.
Styrelsen beslutade att öppna upp överskottet av de olika budgetposterna till de lokala
HEMA-föreningarna att söka som bidrag. Det beslutades även att ansökan för bidrag ska
ha inkommit innan den 1 november och att taket för en ansökan för att stödja lokala
projekt ligger på 7000 kronor per medlemsförening.
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8. Trygghetsvärdar
Frågan väcktes då det i förra mötet beslutades att en post om trygghetsvärdarna skulle
komma ut på Svenska HEMA-förbundets facebooksida, därför fanns också en undran
över om hur läget med arbetet kring trygghetsvärdarna ser ut.
Posten om trygghetsvärdarna har ej kommit ut på Svenska HEMA-förbundets
Facebook-sida. Detta på grund av att styrelsen under förra mötet beslutade att posten
skulle komma ut efter att styrelsens beslut om att starta en liknande grupp i förbundets
regi hade gjorts offentligt på förbundets Facebook-sida, det inlägget har ännu ej gjorts.
På grund av detta är arbetet med trygghetsvärdarna oförändrat och det har ej inkommit
några fler beslut om föreningars val av trygghetsvärdar.
9. SM-veckan
Styrelsen har varit i kontakt med MHFS och då intresse fortfarande finns så ges de
uppdraget att göra SM 2021.
10. Fastställande av via messenger chatten
Det har inkommit en bidragsansökan från Wisby Historiska Fäktskola för inköp av rapirer
till föreningen. Styrelsen var eniga om att ge Wisby en summa av 6600 SEK för inköp av
3 rapirer plus frakt till klubbens förfogande.
Living HEMA Norrköping ansökte om att bli medlemmar i Svenska HEMA-förbundet,
ansökan godkändes enhälligt av styrelsen.
11. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2020-09-27 klockan 15:00 och kommer äga rum via
samtalsfunktionen i Messenger.
12. Jack förklarade mötet avslutat.

……………………………..
Ordförande Jack Berggren Elers

……………………………..
Justerare Andreas Ahlström

……………………………..
Sekreterare Anna-Lotta Eriksson

……………………………..
Justerare Josefin Bohman
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