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Närvarande på plats (Swordfish) 
Eva Wei 
Maria Löfqvist 
Jesper Christiansen 
Linus Eriksson 
Björn Carlander 

Närvarade via Skype 
Jenny Sellén  

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 Björn. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

 

7. Kampsportsfestivalen 

Ett ungefärligt upplägg har konstruerats av Björn där det kommer att hållas

tvåtimmarspass under lördagen och söndagen, med sparring och någon 

uppvisning på scen. Namn på deltagare kommer att behövas för att kunna fixa

e-biljetter. Björn ska skicka ut samordningsinformation om hur man kan lägga 

upp det.

 

8. Skaderapport: SM och Battle of the Bridge

Björn har pratat med Joakim Jonsson från SPIFF som ska lösa frågan om 

skaderapporterna från SM. Skaderapporterna från Battle of the Bridge är på gång

via Jesper. Ett förslag för framtida tävlingar är att skapa ett formulär om 

tävlingsstruktur där bland annat skaderapporter och förbindelse om läkare är

inkluderat. SB&K har ett bra upplägg för en sådan rapport. Björn tar bollen om 

detta.
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9. Rapport: Instruktörshelg 

Instruktörshelgen den 13-14 oktober gick väldigt bra. Deltagarna gav god 

respons både gällande teoridelen och de workshops som hölls. Fokus låg på 

värdegrund och problemhantering, samt hur man kan jobba för att omsätta 

värdegrunden i praktiken. Ett fokus lades även på tränarens roll i det 

organisatoriska och på den maktfaktor som tränaren är. Helgen rundades av med 

två pass under ledning av George Afram respektive Carl Ryrberg. Även Musse 

Hasselvall kom på besök och pratade under en rast i MMA-passet väldigt 

engagerat om attityder och normer.  

 

10. Ekonomi 

Det ekonomiska läget är fortsatt stabilt. Styrelsen har fått in kvitton och fakturor 

från Battle of the Bridge och Sabelhelgen i Höganäs och ska skicka ut pengarna. 

11. Media: anställa fotograf? 

Svenska HEMA-Förbundet söker efter någon som ofta åker till, eller som kan 

tänka sig att på uppdrag åka till flertalet events som hålls i landet för att 

fotografera och filma mot en blygsam ersättning. Maria ska skicka ut en förfrågan 

samt kontakta enskilda personer som är ofta förekommande på event och kan 

tänka sig fotografera. En diskussion fördes om hur man kan lägga upp en 

ersättningsplan, och huruvida man skulle kunna ha med media och PR i 

verksamhetsplanen. 

  

12. SvHEMAF:s delaktighet i event 

En diskussion fördes om hur man kan visa styrelsens delaktighet i event. Ett

förslag var att skapa en logga som visar att eventet  arrangeras i samarbete med 

SvHEMAF. Detta skulle gälla främst för öppna event och loggan kunde

förslagsvis finnas med på inbjudan. Vidare diskuterades hur man kunde lägga 

upp en bidragsrutin där man exempelvis kunde fråga om eventet har sökt stöd

lokalt, och hur man kan lägga upp ett ansökningsförfarande för att söka bidrag 

från distriktet. Linus och Jenny ska se över frågan.
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13. Antidopingkonferens 

Inbjudan till antidopingkonferensen i Stockholm kom med väldigt kort varsel. 

Sista anmälningsdagen hade vid mötets varande redan passerat. Frågor kan 

besvaras utifrån protokollet från konferensen.  

 

14. IFHEMA-Ansvarig 

Linus Spjutsberg har skickat ut en förfrågan om intresse om att vara länken 

mellan den internationella organisationen IFHEMA och Svenska 

HEMA-Förbundet. Hittills har en person anmält intresse. Positiv feedback har 

givits om att aktivera folk utanför styrelsen. Detta bör vara en växande punkt inför 

kommande verksamhetsår. En diskussion fördes om hur man exempelvis skulle 

kunna utlokalisera valda delar, där Förbundsstyrelsen är den övergripande 

organisationen medan arbetsgrupperna gör jobbet. 

 

15. Tävlingstillstånd SB&K/SvHEMAF 

För att kunna få tävlingstillstånd så ska klubben som arrangerar eventen skicka 

in en ansökan. SB&K har ett formulär som behandlar det som krävs för att söka 

tillstånd. Styrelsen ska titta på SB&K:s tävlingsformulär och förhålla oss till det. 

Björn ska konstruera ett tävlingsformulär utifrån de riktlinjer som SB&K har.  

 

16. Sabelworkshop Uppsala 

Uppsala har sökt bidrag för sin sabelworkshop. Jesper ska se över budget och 

återkomma. 

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   Separat medlemsavgift för SvHEMAF 
Styrelsen beslutar att det inte blir någon separat medlemsavgift för SVHEMAF då 

det räcker med den som går till SB&K.
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19. Datum för nästa möte bestämdes till den  16 december 2018 klockan 10.00 

och kommer äga rum via Skype. 

 

20. Eva förklarade mötet avslutat 

 

 

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Björn Carlander 
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