
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2022-05-29

Närvarande via röstsamtal

Kasper Aase, Muhammad Dabo och David Baltzersen

1. Kasper förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Kasper.

3. Till sekreterare för mötet valdes Kasper.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Muhammad och David.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Kasper.

7. FRÅGA om dokumentation kring tävlingar
Klubbarna behöver dokumentation för att få överblick över vad som behövs när man
anordnar tävling.

Rubriker som bör adresseras är regler, tävlingsansökan, legitimerad läkare, domare,
pliktdomare, mattor eller andra underlag, egna eller gemensamma vapen, skydd, etc.
Fokus ska vara på vad som är krav och vad som är förslag.

Exempelvis kräver förbundet att man har tydliga regler samt legitimerad läkare för att
kunna ansöka om tävlingstillstånd för att hålla en tävling där huvudet är en måltavla.
Tävlingsansökan skall även sökas en månad före tävlingen arrangeras. Däremot kan
man ofta fritt bedöma vilket underlag som ska användas och ta hänsyn till det i
reglerna. På samma sätt kan man avgöra i vilken utsträckning tävlingen ska
tillhandahålla vapen eller acceptera att varje tävlande har med egna och möjligen
vilka krav man ställer på egna vapen. Andra exempel är att förbundet har ställt som
krav att varje tävlande ska ha minst 350N skydd från knän till armbågar och till hals
samt en godkänd hjälm, handskar samt knä- och armbågsskydd. Övriga skydd anses
som frivilliga.

● Alexander får i uppgift att skapa en arbetsgrupp på Discord.

● Muhammad får i uppgift att sätta samman dokumentation. Styrelsen sätter
samman ett utkast och skickar ut på remiss till samtliga medlemsklubbar
genom deltagande i arbetsgruppen på Discord.

8. FRÅGA om SM i HEMA
MSL i Linköping har fortfarande problem att få tag i en läkare, i pusselmattor för en
extra matta samt domare.



● Styrelsen uppdrar åt Muhammad att ta reda på hur många pusselbitar som
saknas, då andra klubbar eventuellt har för uthyrning om man inte vill hyra
från SB&K i Stockholm.

● Muhammad får även i uppdrag att förmedla pliktdomarsystemet till Linköping.
Kanske sent att införa nu för SM men man kan ändå ta upp frågan.

9. FRÅGA Medeltidsveckan
SvHEMAF äger eventet kring Medeltidsveckan av hävd men väljer att låta Wisby
Historiska Fäktskola arrangera det 2022 då de är lokalt förankrade och har kontakter
inom Medeltidsveckan. Wisby behöver ansöka om att få arrangera det varje år och
så länge som de sköter det och tar hänsyn till övriga klubbar som engagerar sig så
kommer de få fortsatt förtroende. Förbundet marknadsför eventet och uppmanar
andra klubbar att delta men allt det ekonomiska hanterar Wisby.

● Förbundsstyrelsen vill tillgängliggöra någon form av marknadsföringsmaterial
med generell information om HEMA och en QR-kod till den interaktiva kartan
på SB&K för att hitta en klubb. Muhammad pratar med Wisby om detta
räcker.

10. FRÅGA domare och instruktörer
Detta ärende bordläggs till nästa möte och styrelseledamöterna uppmanas att
diskutera i arbetsgruppen för att driva frågorna framåt.

11. FRÅGA Kalix Historiska Fäktsällskap
Styrelsen godkänner Kalix som ny medlem.

● Kasper tar ansvar för att svara SB&K samt informera Kalix.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor

13. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2022-06-12 klockan 13-15 och kommer äga rum via
samtalsfunktionen i Discord.

14. Kasper förklarade mötet avslutat.

…………………………….. …………………………
Ordförande Kasper Aase Justerare Muhammad Dabo

…………………………
Justerare David Baltzersen


