Protokoll fört vid Svenska HEMA-förbundets styrelsemöte 2022-01-11
Närvarande via röstsamtal
Jack Berggren Elers
Linus Spjutsberg
Josefin Bohman
Andreas Ahlström
Martin Björk
David Baltzersen Johansson

1. Jack förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Jack.
3. Till sekreterare för mötet valdes Andreas.
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Josefin och Martin.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Andreas.
7. Genomgång av verksamhetsplanen
Övergripande genomgång av verksamhetsplanen. Följande punkter diskuterades
mer i detalj:
●

●

●

●

●

Domarutbildning
Lathundar/instruktioner till HEMA CM skapas och läggs upp av Jack på
förbundets hemsida.
Akademisk HEMA
Andreas och Martin arbetar med det färdiga förslaget om stipendium inom
akademisk HEMA och ska ha det klart innan månadens slut. Detta för att ha
propositionen tillgänglig i rimlig tid innan årsmötet.
Instruktörsträff och utbildningspaket
På grund av skiftande förutsättningar med anledning av restriktioner kopplade
till pandemin har inte en instruktörsträff varit rimlig att genomföra.
Utbildningspaket (för instruktörer)
Josefin har kontakt SISU i Norrbotten om hjälp med navigering kring
utbildningspaket och utbildningsmaterial. Kontaktpersonen på SISU har ännu
inte återkommit med svar. Styrelsen skickar ut ett meddelande till förbundets
medlemmar med hänvisning till SISU:s material.
Inkludering och mångfald
David - ta del av GHFS uppdaterade “code of conduct” och eventuellt
använda det på förbundets hemsida.
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8. Enkät för återstartsstöd
Ett mail har inkommit från SB&K om stöd för återstart av träning. Stödet kan inte
sökas retroaktivt utan riktar sig till framtida verksamhet. Eventuellt möjligt att även
söka stöd för event och tävlingar. Ansökningar sker av underförbunden (SvHEMAF)
och ska vara inkomna innan den 21 januari.
9. SM-veckan
Primär kontakt mellan SM-veckan i Linköping och MSL:s ordförande. Annonsering
skickas ut genom förbundet inom kommande veckor.
10. Årsmöte 2022
Besked väntas från UHFS ifall Vasaslaget blir av 2022 (12-13 mars), och därmed om
årsmötet kommer kunna hållas fysiskt i samband med detta. Ifall Vasaslaget inte blir
av kommer årsmötet ske digitalt i regi av SvHEMAF - till skillnad från i fjol då mötet
styrdes av SB&K. Styrelsen påbörjar arbetet med att författa en ny verksamhetsplan
för 2022, samt säkerställer att övriga dokument och utskick finns tillgängliga och
utförs i tid.
11. Budget 2022
● Förslag att öronmärka pengar i budgeten för SM, för att stötta värdklubben.
Styrelsen menar att SM ska vara tävlingen för hela Sverige och vill främja nya
som erfarna klubbar när det kommer till tävlingsarrangemang.
● Stipendium för akademisk HEMA - Förslag och del av propositionen: ca 10
000 kr fördelat mellan de olika kategorierna.
● Kompetenshöjning - Går sällan till något, så kan behöva ses över.
● Instruktörsträff och domarutbildning - Tveksamt om det kommer bli aktuellt
under 2022, med anledning av fortsatta restriktioner och när det öppnas upp
prioritet på annat. Förslag: Mer fokus på eventstöd och sammankomster i
allmänhet, där instruktörsträffar kan ingå vid behov och efterfrågan från
klubbar.
12. Fastställande av beslut genom styrelsechatten
Inga beslut att behandla.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Datum för nästa möte
Nästa möte sker den 1 februari kl 19:00.
15. Jack förklarade mötet avslutat.
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……………………………..
Ordförande Jack Berggren Elers

……………………………..
Justerare Martin Björk

……………………………..
Sekreterare Andreas Ahlström

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