
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2022-04-17

Närvarande vid mötet via röstsamtal:
Kasper Aase
Mattias Brännström
Alexander Olsson
Muhammad Dabo
David Baltzersen

1) Mötets öppnande
2) Mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, eventuell justerare)

Mötets ordförande: Kasper Aase
Mötets sekreterare: Mattias Brännström
Justerare: Alexander Olsson

3) Fastställande av dagordning

- Vasaslagets tävlingsansökan.
- Fortsatt diskussion kring ekonomiskt stöd.
- Eventuellt svara på inkomna ansökan om ekonomiskt stöd.

4) Vasaslagets tävlingsansökan
Tävlingsansökan godkänns

5) Fortsatta diskussioner kring ekonomiskt stöd
Fortsatta diskussioner kom fram till att ekonomiskt stöd kan delas i två delar, en med
avsikt för riskmitigering och en med avsikt till ekonomiskt bidrag.

Följande riktlinjer sattes upp kring dessa två tillvägagångssätt:

Riskmitigering:

Syfte: Minska risken tagen av lokala klubbar vid hållande av event, tävlingar och
liknande aktiviteter. Stödet följer den modell som tidigare använts för SM och
fungerar så att SvHEMA kan hjälpa till vid ett event genom att axla en stor del av
potentiell förlust i gengäld för en mindre del av vinst, upp till en cap.

Stödet finns i två nivåer:
- 5 kkr cap, 80% av förlust, 20% av vinst
- 10 kkr cap, 80% av förlust, 50% av vinst

Ansökan: I ansökan ska en realistisk budget för eventet presenteras inklusive
beräknade inkomster.

Stödbidrag:



Syfte: Möjlighet för SvHEMA att ge ut pengar till stöd för specifika aktiviteter eller
klubbar för att främja Svensk HEMAs mål.

Stödet är upp till 10 kkr, summa avgörs från fall till fall.
Ansökan ska specificera hur detta främjar SvHEMAs mål.
Bidraget avses särskilt till nya event eller ny utveckling och är i huvudsak men inte
uteslutande riktat mot mindre klubbar.

Stöd till utrustning bidrar vi bara första verksamhetsåret (enligt vår bedömning). Detta
för att utrustningskostnader är mycket stora och så gott som samtliga klubbar vill ha
detta. Det finns andra instanser som bättre kan bidra till utrustning än SvHEMA. För
små nystartade föreningar finns det dock ett stort värde i att de kommer igång med
sin aktivitet, därför finns ett undantag för dem.

Motprestationer: Mottagare av bidrag åtar sig att genomföra något de fått bidrag för
och rapportera in om detta.

Övrigt:
En guide till sökande av bidrag från andra källor än SvHEMA tittas på, se övrig fråga.

Utöver detta skall vi titta vidare på hur SvHEMA kan hjälpa event med tävlingsvapen
och mattor.

6) Eventuellt svara på inkommna ansökan

6.1) Uppsala
- Söker för hela Vasaslaget.
- Beslut: Avslag
- Meddelande: Sök enligt nya kriterier istället. Kanske är riskmitigering intressant?

6.2) Tjörn
- masker, nylonsvärd, handskar för att ta in nybörjare och hålla ett event.
- De söker för utrustning
- Tjörn är en ny förening på sitt första verksamhetsår.
Beslut: de får 3300kr
Motprestation: De ska genomföra eventet och rapportera in hur det gick (och som
minst ta en bild och tagga svensk hema.)

6.3) Medeltida stridsteknik linköping söker för SM
- Söker för hela SM
- Beslut: Avslag
- Meddelande: Återkom med mer detaljer om vad som är löst och vad som inte är
det. SM har redan riskmitigering sedan tidigare.

6.4) Ljungamarken önskar ekonomiskt stöd för utrustning för yngre medlemmar.
- De söker 19 kkr för utrustning.
- De är en väl etablerad förening.



- Beslut: Avslag.
- Meddelande: Sök enligt nya kriterier istället. Kanske för ett skolfäktningsevent?

7) Övriga frågor

7.1) Muhammad får i uppdrag att sammanställa information om vilka bidrag som går
att söka (SISU etc.) med hjälp av Linus Eklund på GHFS och Jenny Sellén från
Ljungamarken.

8) Nästa möte

Nästa möte håll 1 Maj 13-15.
Mattias kommer inte vara närvarande på grund av resa men kommer att kontaktas
före mötet av Kasper för att lämna åsikter och även fullmakt till någon.

9) Mötets avslutande

…………………………………………………….
Ordförande Kasper Aase

…………………………………………………….
Sekreterare Mattias Brännström

…………………………………………………….
Justerare Alexander Olsson


