Protokoll fört vid Svenska HEMA-förbundets styrelsemöte 2020-11-29
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 Josefin och Andreas.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Anna-Lotta.
7. Lyftande av medlemsföreningars initiativ
Vid förra styrelsemötet lyftes frågan om att ta vara på och lyfta fram sådant som våra
medlemsföreningar gör på eget initiativ. Sedan dess har en förfrågan om tips på sådana
initiativ skickats ut via mail och även via förbundets facebooksida.
Styrelsen förde en diskussion om hur dessa initiativ ska publiceras och beslutade att de
tips som inkommit ska läggas upp på Svenska HEMA-förbundets hemsida och sedan
länkas till via nyhetsbrevet som kommer komma ut på förbundets facebooksida.
8. Nomineringar till nästa styrelse och utmärkelser
Då året börjar gå mot sitt slut är det dags att samla in förslag på nomineringar till nästa
styrelse till valberedningen och även förslag på mottagare av utmärkelser under det
gångna verksamhetsåret.
Styrelsen beslutade att det kommer läggas ut olika facebookinlägg för de olika posterna.
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9. Internationellt samt nordiskt samarbete
Enligt verksamhetsplanen har förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja ett samarbete
mellan de nordiska länderna för att därigenom kunna utöka till ett internationellt
samarbete. Under året har styrelsen även i uppdrag att besluta om vi ska fortsätta
samarbetet med IF-HEMA eller ej.
Under mötet diskuterade styrelsen hur ett samarbete mellan de nordiska länderna ska
inledas samt vad de olika länderna har för förutsättningar. Styrelsen var överens om att
de länder som det ska initieras ett samarbete med behöver ha ett eget förbund, så att
det inte är enskilda klubbar som premieras i ett sådant samarbete.
Styrelsen beslutade att inledningsvis starta upp en chatt med representanter från de
olika nordiska länderna och därigenom sätta en tid och en agenda för att inleda
samarbetet. Styrelsen är också överens om att gå ur IF-HEMA då deras ambition inte
stämmer överens med förbundsstyrelsens.
10. Julkort
Genom facebooksidan “Svensk HEMA” har medlemsföreningar påbörjat ett projekt med
att göra en HEMA-julkalender. Därigenom har förfrågan även kommit på att förbundet
borde hålla i själva kalendern.
Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att det förhåller sig som så att
medlemmarna startat projektet och det är något som ska vara lättsamt och roligt, därför
är det också medlemmarna som får rodda i det. Förbundsstyrelsen kommer dock bidra
med ett eget bidrag till kalendern.
11. Fastställande av beslut genom styrelsechatten
Genom mail har förbundet fått in en förfrågan från Svenska Budo &
Kampsportsförbundet om att hålla vårt årsmöte genom deras mötesverktyg online.
Styrelsen har beslutat att reservera en tid för vår räkning men att avboka den om det är
så att omständigheterna då möjliggör ett fysiskt möte.
12. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2021-01-03 klockan 15:00 och kommer äga rum via
samtalsfunktionen i messenger.
13. Jack förklarade mötet avslutat.
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……………………………..
Ordförande Jack Berggren- Ehlers

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

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

……………………………..
Justerare Andreas Ahlström
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12 / 06 / 2020

Skickat för underskrift till Jack Berggren Elers

18:27:23 UTC

(elers.jack@gmail.com), Josefin Bohman
(josefinbohman@hotmail.com), Andreas Ahlström
(ahlstrommer@gmail.com) and Anna-Lotta Eriksson
(annalotta87@gmail.com) från annalotta87@gmail.com
IP: 83.209.131.20

12 / 06 / 2020

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

18:27:45 UTC

IP: 83.209.131.20

12 / 06 / 2020

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

18:29:51 UTC

IP: 83.209.131.20

12 / 06 / 2020

Visats av Andreas Ahlström (ahlstrommer@gmail.com)

18:40:45 UTC

IP: 80.217.180.63

12 / 06 / 2020

Underskrivet av Andreas Ahlström (ahlstrommer@gmail.com)

18:42:44 UTC

IP: 80.217.180.63
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12 / 06 / 2020

Visats av Josefin Bohman (josefinbohman@hotmail.com)

18:52:49 UTC

IP: 78.73.134.244

12 / 06 / 2020

Underskrivet av Josefin Bohman (josefinbohman@hotmail.com)

18:53:15 UTC

IP: 78.73.134.244

12 / 07 / 2020

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

11:38:08 UTC

IP: 92.244.13.114

12 / 07 / 2020

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

11:38:57 UTC

IP: 92.244.13.114

12 / 07 / 2020

Dokumentet är klart.

11:38:57 UTC

