
Protokoll fört vid Svenska HEMA-förbundets styrelsemöte 2021-01-24 

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 Carl och Torun. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

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

7. Projektstöd IF 
Det inkom ett mail till styrelsen med ett förslag på att söka projektstöd hos Svenska budo 
och kampsportsförbundet. Förslaget handlade om att Svenska HEMA förbundet borde
lägga ut en förfrågan till medlemsföreningarna att vara projektägare till ett projekt som 
riktar sig till alla medlemsföreningar som har ett intresse av att implementera de 
tävlingsformer som tidigare utarbetats för barn och ungdomar av bland annat Örebro 
HEMA och Ljungamarken.  

Styrelsen diskuterade förslaget men vid närmare granskning framkom det att ansökan
om projektstöd måste vara Svenska budo och kampsportsförbundet tillhanda senast den
31:a januari. 

Styrelsen är därför överens om att det är för ont om tid att få in frivilliga till att vara 
projektansvariga och även att skriva en projektansökan. Därför väljer styrelsen att skriva 
in ärendet i verksamhetsplanen till nästa års styrelse, med syfte att hitta lämpliga projekt 
samt föreningar som är villiga att stå som värd för projektet.
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8. Årsmöte 
Det är snart dags för årsmöte vilket i år kommer att hållas digital genom Svenska budo
och kampsportsförbundet plattform “easymeet”. Mötet kommer att hållas den 14:e mars
klockan 17:00-20:00. Detta innebär att kallelsen för årsmötet måste komma ut senast 
den 14:e februari. 

Under dagens styrelsemöte har det diskuterats om vad förbundet kan tänkas 
åstadkomma till nästa år. Styrelsen anser att det behöver tillkomma mer 
spetskompetens inom Svensk HEMA för att öka representationen internationellt men
även få fram fler förebilder nationellt. Fokus för detta är inte på en enskild förening eller 
person, utan att få till en allmän spetskompetens i hela landet. 

Inför årsmötet är det Carl och Jack som ansvarar för att ta fram propositioner samt 
skaderapportering från tävlingar som ska in till länsstyrelsen, Torun ansvarar för att 
kallelsen kommer ut i tid via förbundets facebook sida och Josefin ansvarar för att ta
fram en budget till nästa års styrelse.

9. Utmärkelser 
Sedan förra styrelsemötet så lades en förfrågan om nomineringar ut på förbundets 
facebooksida angående nomineringar till utmärkelsen “Akademisk HEMA” och “Ideell 
föreningsverksamhet”.

Tyvärr har det inte inkommit några nomineringar till någon av posterna.  

Styrelsen väljer därför att förlänga nomineringstiden till den 7:e februari vilket kommer 
komma ut i en ny post på facebook. Skulle nomineringar helt utebli kommer styrelsen ta 
ett beslut i frågan antingen genom styrelsechatten på facebook eller på nästa
styrelsemöte.

10. Gällande riktlinjer för träning 
Då det kan inkomma frågor till styrelsen angående de råd och riktlinjer som finns 
gällande träning så lyfts denna fråga i mötet för att alla ledamöter ska få en samlad bild.  
Det som gäller är följande:

För att träning ska bedrivas inomhus är det lag på att föreningen då måste sätta upp en 
skylt där det tydligt står hur många som får vistas i lokalen enligt den tillfälliga 
pandemilag som råder, handtvätt måste även finnas lättillgängligt.  
De allmänna råden är dock att träning bör bedrivas utomhus i den mån det går samt att 
det inte bör vara fler än 8 personer som samlas. 
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11. Fastställande av beslut genom styrelsechatten 
Inget att rapportera. 

12. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 28 februari klockan 14:00 och kommer äga rum via 
samtalsfunktionen i messenger. 

13. Jack förklarade mötet avslutat. 

…………………………….. …………………………….. 
Ordförande Jack Berggren- Ehlers Justerare Carl Ryrberg 

…………………………….. …………………………….. 
Sekreterare Anna-Lotta Eriksson Justerare Torun Sandström 

Doc ID:  5d511f14145fb04fc87b60a50239ce0a3c7460bc



Verifieringslogg


TITEL


FILNAMN


DOKUMENT-ID


DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG


status


Styrelsemöte 2021-01-24

Styrelsemöte 2021-01-24

5d511f14145fb04fc87b60a50239ce0a3c7460bc

MM / DD / YYYY

Slutförd

01 / 30 / 2021

14:09:54 UTC

Skickat för underskrift till Jack Berggren Elers

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

(carl_ryrberg@hotmail.com), Anna-Lotta Eriksson

(annalotta87@gmail.com) and Torun Sandström

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

IP: 83.209.131.42

01 / 30 / 2021

14:10:15 UTC

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

IP: 83.209.131.42

01 / 30 / 2021

14:10:39 UTC

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

IP: 83.209.131.42

01 / 30 / 2021

14:24:02 UTC

Visats av Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 83.187.185.52

01 / 30 / 2021

14:24:28 UTC

Underskrivet av Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 83.187.185.52



Verifieringslogg


TITEL


FILNAMN


DOKUMENT-ID


DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG


status


01 / 30 / 2021

14:39:47 UTC

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

IP: 92.244.13.114

01 / 30 / 2021

14:44:47 UTC

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

IP: 92.244.13.114

01 / 30 / 2021

15:03:23 UTC

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

IP: 94.234.49.85

01 / 30 / 2021

15:03:50 UTC

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

IP: 94.234.49.85

Dokumentet är klart.01 / 30 / 2021

15:03:50 UTC

Styrelsemöte 2021-01-24

Styrelsemöte 2021-01-24

5d511f14145fb04fc87b60a50239ce0a3c7460bc

MM / DD / YYYY

Slutförd


		2021-01-30T15:04:07+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




