
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2022//08/08

Närvarande via röstsamtal

Muhammad Dabo

Mattias Brännström

Kasper Aase

1. Kasper förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Muhammad.

3. Till sekreterare för mötet valdes Mattias.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Kasper.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.
a. Besluta detaljer kring domarubildning.
b. Besluta detaljer och syfte kring instruktörsutbildning.
c. Beslut kring huruvida Ljungamarken kan använda medel de erhållit till

ett utbyte med Trondheim.

6. Besluta detaljer kring domarubildning.
Kaspers lägger fram förslaget att istället för en fysisk träff ta fram en onlineresurs för

dömande. Vidare diskussion kring detta förslaget detaljerade förslaget till:

- Videobidrag söks från alla klubbar som vill delta. Dessa klipps,

sorteras och placeras på en gemensam onlineplattform, där de

potentiellt kan “likas” etc sorteras och kommenteras.

- En uppsättning frågor eller uppdrag ges till klubbarna - respektive

klubb får bidra med material som svar.

- Det behöver tas fram och ges instruktion om vad vi vill se - vad det

gäller format och innehåll.

Exempel på frågor och material:

- Kommenterade filmer av utväxlingar och dömande.

- Hur ser ni på kvalitet? Olika slags handlingar.



- Var det en träff?

- Hur dömer man svåra situationer? Som:

- Att döma långa utväxlingar?

- Att döma brottning med svärd.

- Att hinna se plötsliga handlingar.

- Korrekt döma simultana handlingar.

- Tankar kring domarrörelser och synvinkel.

- Kommuikation mella domare.

- Reffens ansvar och roll.

- Domarens ansvar och roll.

Beslut togs att inte ha en fysisk domarutbildning.

Beslut togs att ta fram ett digitalt domarutbildningsmaterial enligt Kaspers förslag.

Ytterligare obesvarade frågor:

Vill vi ge pengar som incitament för bidrag?

Hur och när ska instruktioner för detta tas fram?

7. Besluta detaljer och syfte kring instruktörsutbildning.

Vi skjuter på beslut kring huruvida intruktörsträffen ska vara fysisk eller inte och om

insamlat digitalt material även ska täcka instruktioner

8. Beslut kring huruvida Ljungamarken kan använda medel de erhållit till ett
utbyte med Trondheim.

Beslut tas att det anses rimligt att de medel de fått från SB&K kan användas till deras

planerade utbyte med Trondheim.

9. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2022/08/19 online.

10. Muhammad förklarade mötet avslutat.



…………………………….. …………………………

Ordförande Muhammad Dabo Justerare Kasper Aase

……………………………..

Sekreterare Mattias Brännström


