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1. Eva förklarade mötet öppnat. 

2. Till ordförande för mötet valdes Eva. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Maria. 

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Linus. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

 

7. Förslag på mötestider under hösten 

- Onsdag den 3 oktober klockan 18:00 

- Söndag den 4 november klockan 10:00 (Swordfish) 

- Söndag den 9 december klockan 10:00 

8. Medlemskap Sällskapet Omnis Enim 

Styrelsen godkänner medlemskap för Sällskapet Omnis Enim. 

9. Eventstöd: MHFS workshopevent 

Jesper ska se över ekonomin och återkomma. 

 

10. Värdegrundshelg 

Den 13-14 oktober ska en värdegrundshelg för instruktörer arrangeras. Patrik har pratat 

med SB&K som ska skicka en representant för att prata om deras värdegrundsarbete. 

Ett förslag på upplägg är att ordna en lokal där boendet ska vara gratis och att långväga 

resor ska få ekonomisk ersättning. Styrelsen anser att det är viktigt att hela landet ska 

kunna vara med och delta i värdegrundarbetet, även de som bor långt ifrån eventet. Max 

20 deltagare, varav 1, max 2 instruktörer per klubb.  

 

11. Kampsportsfestivalen 

Den 30 november - 2 december kommer det att anordnas en Kampsportsfestival på 

Stockholmsmässan i Älvsjö. Tanken med mässan är att man som klubb, förening eller 

förbund blir tillgänglig för både utövare och ny publik. Björn kommer att maila en 

inbjudan till alla medlemsklubbar i landet i syfte att få ihop ett deltagarantal till oktober. 

Ett förslag på upplägg är att göra ett program med uppvisning av HEMA och lite 

filmvisning från Swordfish. 
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12. Återrapportering: Domarutbildning 

Den andra domarutbildningen 2018 gick av i Kungshamn under Kungskrabba som 

arrangerades av Kungshamns Historiska Fäktskola. Utbildningen höll samma koncept 

som den tidigare domarutbildningen, som arrangerades av SPIFF. Sammanlagt blev det 

sex deltagare som genomgick utbildningen.  

 

13. Ekonomi 

Det ekonomiska läget är stabilt. 

 

14. Inkluderings- och mångfaldsarbete 

Jenny uppdaterade Trellon om inkluderings- och mångfaldsarbete och gav information 

om hur arbetet fortskrider. 

 

15. SM 2018: utvärdering och skaderapporter 

Det har fortfarande inte kommit in några skaderapporter från SPIFF. Styrelsen ska 

kontakta dem. 

 

16. SM 2019 

Styrelsen kommer att gå ut med intresseförfrågningar för klubbar som vill arrangera SM 

under 2019.  

 

17. Trello 

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter 

prioritet. Att-göra-listan gick igenom och uppdaterades.

18. Övriga frågor 

18.a  Föreningar som riskerar att uteslutas 

Betalningar från några föreningar har uteblivit, vilket innebär att de riskerar att uteslutas 

ur SB&K. Eva kommer att maila de föreningar som inte betalat för att se om de 

fortfarande är aktuella och är intresserade av att fortsätta vara medlemmar. 

23. Datum för nästa möte bestämdes till den 3 oktober 2018 klockan 18.00 och kommer

äga rum via Skype.

24. Eva förklarade mötet avslutat
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………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Linus Eriksson 
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