
Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2020-10-25 

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 Torun och Carl. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Anna-Lotta. 

7. Inkomna bidragsansökningar 
Sen senaste mötet har fyra stycken ansökningar från medlemsföreningar inkommit till 
förbundet gällande bidrag för inköp av utrustning samt lokalhyra.  

Styrelsen har gått igenom dessa och anser att de allra flesta är kompletta. I de fall där 
det behövs komplettering kommer föreningarna bli kontaktade av Josefin.  

Beslut togs om att de inkomna ansökningarna nu kommer betraktas som väntande till 
ansökningstiden har löpt ut. Om så sker att det inkommer så många ansökningar att det 
överskrider budgeten för bidragspotten har styrelsen beslutat att det i sådana fall dras av
pengar på allas bidragsansökningar. Styrelsen kommer att besluta om allas ansökningar
löpande efter ansökningsperiodens slut men senast den 7:e november. 

8. Lyftande av medlemsföreningars egna initativ 
Det har inkommit förfrågan till förbundet om att lyfta medlemmars privata initiativ.  

Styrelsen är överens om att samla in information om vad det finns för digitala plattformar
skapade av våra medlemmar för att kunna nämna dessa i nästa nyhetsbrev.  

Förfrågan kommer ske via både facebook och mail till våra medlemsföreningar. 
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9. Genomgång av verksamhetsplan
Året har präglats av covid-19 pandemin och på grund av detta har vissa saker ur
verksamhetsplanen utgått som till exempel domarutbildningar och instruktörsträffar.  
Medverkan i medeltidsveckan har dock kunnat möjliggöras genom deras digitala 
medeltidsvecka där Uppsala historiska fäktskola medverkade.  

IF HEMA kommer ha sin årsstämma under morgondagen, viktigt att vi bevakar 
protokollet från det mötet för att kunna avgöra till årstämman hur förbundet ställer sig till
dem.  

SB&K skickade ut en förfrågan om medverkan på en av dem anordnad antidopingkurs, 
dock var inte vårt förbund målgrupp för detta. Styrelsen anser att ett bra alternativ till 
denna kurs är att “vaccinera” sin klubb och även titta på andra kurser digitalt. Länkar till 
detta material kommer skickas ut i nästa nyhetsbrev.

10. Fastställande av beslut genom styrelsechatten 
Inga beslut finns att rapportera. 

11. Datum för nästa möte  
Nästa möte kommer att hållas 2020-11-29 klockan 15:00 och kommer äga rum via 
samtalsfunktionen i messenger.

…………………………….. …………………………….. 
Ordförande Jack Berggren Elers Justerare Carl Ryrberg 

……………………………..                                                     …………………………….. 
Sekreterare Anna-Lotta Eriksson                                          Justerare Torun Sandström
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10 / 29 / 2020

17:47:51 UTC

Skickat för underskrift till Jack Berggren Elers

(elers.jack@gmail.com), Carl Ryrberg

(carl_ryrberg@hotmail.com), Torun Sandström

(telly.sandstrom@gmail.com) and Anna-Lotta Eriksson

(annalotta87@gmail.com) från annalotta87@gmail.com

IP: 83.209.131.68

10 / 29 / 2020

17:48:42 UTC

Visats av Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.131.68

10 / 29 / 2020

17:49:01 UTC

Underskrivet av Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.131.68

10 / 29 / 2020

17:58:56 UTC

Visats av Jack Berggren Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 85.227.128.74

10 / 29 / 2020

17:59:58 UTC

Underskrivet av Jack Berggren Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 85.227.128.74
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10 / 29 / 2020

18:32:07 UTC

Visats av Torun Sandström (telly.sandstrom@gmail.com)

IP: 92.35.17.251

10 / 29 / 2020

18:32:08 UTC

Visats av Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 78.69.97.102

10 / 29 / 2020

18:32:21 UTC

Underskrivet av Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 78.69.97.102

10 / 29 / 2020

18:33:16 UTC

Underskrivet av Torun Sandström (telly.sandstrom@gmail.com)

IP: 92.35.17.251
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