
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2020-05-01 

 

Närvarande via röstsamtal 

Muhammad Dabo 

Kasper Aase 

Alexander Olsson 

David Baltzersen 

 

1. Kasper förklarade mötet öppnat.  

 

2. Till ordförande för mötet valdes Kasper 

 

3. Till sekreterare för mötet valdes Muhammad 

 

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Alex och David 

 

5. Dagordningen för mötet  

 

• Uppsala har invändingar kring styrelsens beslut kring bidrag till 

Vasaslaget 

 

• Uppdatering av hemsidan,  

 

• Uppdatering av SM-läget och MSL 

 

 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Kasper. 

 

7. FRÅGA 1 

Uppsala historiska fäktskola (UHFS) har invändingar kring riskmitigieringsystemet. Dels 

kring  stipulationen att SvHEMAf tar en del av vinsten.. Samt varför en inte pengar kan 

delas ut då mycket finns i SvHEMAf  kassan. UHFS  önskar att stryrelsen är mer tydlig 

kring hur de resonerar 

 

Alex har föreslagit att Messer-tävlingen på Vasaslaget kan ses som ett nytt inslag och 

därmed uppfylla våra kriterier vilket innebär att man därmed kan få bidrag för det. 

Styrelsen anser att poster som kiosk bör betala sig själv. Rimligtvis får man tillbaka 

åtminstone hälften av kostnaden för svärden när man säljer dessa. Styrelsen har därför 

valt att uppskatta att nettokostnaden för eventet är ungefär 25.000 kr. Då Messer 

uppskattas till ungefär en femtedel av eventet så anser styrelsen att Vasaslaget borde 

kunna söka ekonomiskt stöd motsvarande 5.000 kr. 

 



 

Styrelsen beslutade att Kasper skapar ett insag om hur det ”nya” systemet fungerar på 

Facebook. Måndag 2 maj uppdateras hemsidan 23:59 för visa hur man söker bidrag 

samt vilka krav, kriterier som finns.  

 

8. FRÅGA 2 

Hemsidan måste uppdateras eftersom ett nytt system antagits. 

 

 

Sammanfatning av diskussion om frågan 

Hemsidan ska uppdateras på ett sådant sätt att man först skall söka på bidrag andra håll 

innan man skickar ansökan till SvHMEAf. Detta är en mål och förhoppning av styrelsen 

att man  söker pengar utifrån innan man kommer till SvHEMAf 

 

Styrelsen beslutade att.Muhammad ger Alex ett förslag om hur formuläret för ansökan 

om bidrag ska se ut såt att man först ser över de alternativa källorna för bidrag innan 

man söker från SvHEMAf. Alex skall skriva om Ansökningsbidrags-formuläret- 

 

 

FRÅGA 3 

Det finns vissa otydligheter kring MSL och SM 

 

Otydligheterna kring finansering och budget gör det svårt att ta ny eller andra beslut. 

Därför görs inga nya större beslut 

 

Styrelsens beslut blir således att det finns en budgetpost på 5000 kr avsatt för SM som 

MSL kan få som generellt stöd och styrelsen önskar en dialog med MSL för att förstå 

vilka behoven är." 

 

 

9. Övriga frågor 

 

Tar SvHEMAf för stor del av vinsten utifrån riskmitigeringssystemet ? 

 

Tanken är att systemet skall testas och utvärderas först. Det har inte skett därmed 

kvarstår detta. Systemet är likt det som gällde SM i många år. 

 

Styrelsen beslut blir därmed att inga förändriungar görs förrän utfall från systemet har 

dokumenterats. Systemet anses rimligt utifrån de premiser som finns. .… 

 

10. Datum för nästa möte  

Nästa möte kommer att hållas 2022-05-15 kl 13-15 och kommer äga rum via 

samtalsfunktionen i Discord med följande ämnen 

 



• Hur skall domarutbildning.fungera 

• Vilken roll skall SvHEMAf ha i medeltidsveckan. Ska vi vara där ?  

 

• En inventering av instruktörer samt utbildning av nya dessa skall planeras 

 

11. Casper förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

……………………………..      ………………………… 

Ordförande Kasper Aase      Justerare Alexander Olsson 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Sekreterare Muhammad Dabo Justerare David Baltzersen 


