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1. Kasper förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Kasper.

3. Till sekreterare för mötet valdes Alexander.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Mattias.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Presentationsrunda – Samtliga styrelsemedlemmarna presenterar sig själva.

7. Föredragande av föregående (års) protokoll samt överlämningsdokument

föredrogs av David och Kasper

○ Den föregående styrelsen ville träda ur internationella HEMA förbundet.

Motiveringen var att det ansågs inte gynna Svensk HEMA. Vill istället arbeta

vidare med att utveckla ett nordiskt samarbete.

○ Styrelsen blev kontaktad av ett tyskt förbundet som ville inleda samarbete.

Frågan är öppen, men styrelsen ville inte gå vidare om inget intresse fanns hos

medlemmarna att arbeta vidare med det.

○ Anti-doping informationen på hemsidan uppdaterades. Lathund för

idrottonline och HEMA CM har skapats och blivit vidarebefordrat till

föreningarna.



○ Josefin har arbetat med att samla information via formulär gällande olika

föreningars behov av resurser.

8. Val av sekreterare

○ Sekreterare framöver utses utefter en per mötes basis.

9. Val av antidopingsansvarig

○ Muhammad utses som antidopingsansvarig

10. Val av representant för SM-veckan

○ Jack, Andreas och Isak besitter information och var närvarande på möten

gällande SM-veckan. Har avsiktligt lämnat så mycket som möjligt åt

Linköping.

○ Medeltida Stridsteknik Linköping håller SM under SM-veckan 2022.

UmeHFS håller SM under SM-veckan 2023.

○ Muhammad utses som kontaktperson. Får i uppgift att ta kontakt och

kommunicera med Linköping gällande SM.

○ Diskussion rådde kring att stötta värden som håller SM. Punkten skall

diskuteras vid ett senare möte.

11. Domarutbildning + Instruktörsträff:

○ Från föregående styrelsen var det en ambition att inventera vilka kvalificerade

domare som finns inom Svenska HEMA. Samt även instruktörer. Det var

planerat att hålla en instruktörsträff och även en domarutbildning, men

samtliga blev inställda på grund av pandemin. Josefin från föregående

styrelsen försökte anordna en digital instruktörsträff och arbetade med att få

stöd för instruktörsutbildningar via SISU.

○ Kasper tar på sig ansvaret för att ta reda på hur arbetet slutade.

12. Inrättande av stipendium för Akademisk HEMA

○ Reglerna, ramarna, målsättningarna, osv, behöver förtydligas gällande

stipendiet. Detta åläggs till nästa möte.

13. Uppdatera Hemsidan.



○ Mattias Brännström blir ansvarig för att uppdatera Svensk HEMAs hemsida,

samt Facebook och andra mediekanaler.

○ Andreas Markehed ska överlämna redigeringsmöjligheter imorgon eller tidigt i

veckan

.

14. Arbetsmetod:

○ Föregående styrelsen nyttjade en Discord server för intern diskussion gällande

ämnen. Kasper Föreslår att den nuvarande styrelsen tar över den för eget bruk.

Han föreslår även att diskussion kring ämnen kan ske i en messenger chatt tills

Discord servern sätts i bruk, varpå de senare lyfts till ett styrelsemöte där

beslut kan tas. Poängterar att dessa diskussioner måste dock förtydligas och

dokumenteras noggrant inför styrelsemöten.

○ Alexander utses som ansvarig för Discord servern.

15. Eventstöd UmeHFS – Master of the north

○ Styrelsen röstar ja och beviljar eventstöd till UmeHFS.

○ Oklarhet råder kring vad Svensk HEMAs eventstöd borde användas till.

Kasper påpekar att eventstödet möjligtvis borde finansiera resekostnader

snarare än själva event kostnaderna.

○ Förtydligande gällande hur bidraget skall fördelas skall diskuteras vid ett

senare möte.

16. Övriga frågor

○ Ferrum HEMAs Medlemsansökan: Information gällande Ferrum HEMA är

bristande. Kasper ansvarar för att ta kontakt med Henrik Hallberg för mer

information.

○ Planering av PR-event, ESO och Bethesda: Styrelsen skall ta kontakt med

Jack gällande ESO och Bethesda PR-event.

○ Kommunikationskanalerna till Svensk Hemas medlemmar: Svensk

HEMAs kommunikationskanaler är polariserande. Hur Svensk HEMA

kommunicerar med medlemmarna skall diskuteras vid ett senare möte.

○ Stipendium för akademisk HEMA: Stipendiets för akademisk HEMA behöver

förtydligas gällande dess krav, regler, målsättningar, ramar, mm. Detta åläggs

till ett senare möte.



Uppförandekod: Diskussion kring uppförande hos klubbarna. Skall detta

lämnas enskilt åt klubben eller bör det röra sig på en förbundsnivå, och till

vilken utsträckning bör Svensk HEMA styra detta.

■ Kasper påpekar att Svfhema ligger under riksidrottsförbundets code of

conducts.

■ Mattias föreslår att det utses en kontaktperson som ligger utanför

klubbarna för att hantera code of conduct och eventuellt föra dessa

frågor vidare från en klubb till förbundsnivå.

■ Frågan åläggs till ett senare möte.

○ Tjörn HEMA – Bidragsansökan för klubbutrustning: Röstning gällande

bidragsansökan åläggs till ett senare möte.

17. Datum för nästa möte:

○ Kasper föreslår att styrelsen håller möten på söndagar mellan 13-15 framöver.

Styrelsen nyttjar Discord som chatt för att diskutera ämnen, men utdrag och

dokumentation krävs för att informationen skall vara tydlig.

○ Exakt datum utlyses vid senare tillfälle.

18. Kasper förklarade mötet avslutat.

…………………………….. …………………………

Ordförande Kasper Aase Justerare Mattias Brännström

…………………………….. ……………………………..

Sekreterare Alexander Olsson Justerare XXX


