
Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-06-12 

Närvarade vid mötet: Karin Westlund, Eva Wei, Jesper Christiansen, Kristine Konsmo, Linus 
Frost, Maria Löfqvist 

1. Eva Wei 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. Ekonomi  

Karin har laddat upp den ekonomiska resultatrapporten från SB&K. Medlemsavgifterna 

från föreningarna har kommit in. I övrigt  inga större förändringar.  

 

8. SM 2019  

Maria har informerat Gävle HEMA om det obligatoriska antidopningsvaccinationen som 

bör ske så snart som möjligt. Övrig planering av SM är i rullning. 

 

9. Domarutbildning Luleå 

Domarutbildningen som ägde rum den 8-9 juni i Luleå gick bra. Det var tre 

norrlandsklubbar som deltog: Järnporten, UmeHFS och Frost HEMA. Upplägget var, 

liksom tidigare domarutbildningar, en halv dags teori, och en halv dags praktisk 

utbildning. Rollerna som tränades var ringdomare, linjedomare och sekretariat. Alla 

visade ett gott engagemang och vi ser fram emot att se fler nya ansikten på mattan och 

bakom bordet under kommande år. 

 

10. GDPR 

Svenska HEMA-Förbundet behöver ha personuppgiftsansvariga som enligt RF:s 

checklista blir personuppgiftsansvariga, och som ska informera alla berörda om GDPR 

(via hemsida, Facebook, utskick till föreningar och i nyhetsbreven). Styrelsen beslutade 

att Jenny och Linus blir personuppgiftsansvariga. 
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11. Utlägg valberedningen 

Styrelsen har fått en förfrågan om ett bidrag a’ 300 SEK för utbildningsmaterial från SISU

till valberedningen. Styrelsen godkände detta. 

12. Rutiner vid ansökan 

Ett formulär för att söka ekonomiskt eventstöd från styrelsen har upprättats. Formuläret

innehåller frågor som medlemsklubbarna svarar på och sedan skickar in. I formuläret 

kan man bifoga en excelfil med budgetförslag. Mailnotifikationer kommer att gå ut till

styrelsen när eventstödsansökan inkommit. Medlemsklubbarna ska som motprestation 

för eventstödet ange att man erhållit eventstöd från SvHEMAF och gärna också ha

SvHEMAF:s logga någonstans på sitt event. Formuläret kommer att läggas upp på 

hemsidan. Styrelsen kommer att gå ut med detta i nästa nyhetsbrev.

 

13. Kampsportfestivalen

Kampsportsfestivalen kommer att äga rum i Stockholm den 6-8 december och Svenska 

HEMA-förbundet har blivit inbjuden att delta. Styrelsen kommer att lägga ut en

intresseförfrågan till alla medlemsklubbar om att bli arrangörer för detta under 

kampsportsfestivalen. Förfrågan skickas ut med nästa nyhetsbrev, samt även via mail

och på Facebook. 

14. Arbetshelg styrelsen  

Jenny har bjudit in Marie Denitton från Riksidrottsförbundet till arbetshelgen den 17-18

augusti, för att bistå styrelsen i arbetet med en internationell strategi. Dock kunde inte 

Denitton just den helgen. Styrelsen diskuterade alternativa lösningar. Ett förslag vara att

Maria och Jenny åker ner till Stockholm och träffar Marie Denitton på plats, för att sedan 

ta med sig informationen och arbetet tillbaka till styrelsen. Positivt är om det kan ske

innan arbetshelgen så att det finns utrymme att lyfta fram det då. Arbetshelgen kommer 

att hållas enligt planering. Maria och Jenny ansvarar för kontakt med Denitton.

 

15. Trello

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

prioritet. Att-göra-listan uppdaterades. 
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16. Datum för nästa möte

Datum för nästa möte sattes till 10 juli och kommer att äga rum via Skype. 

17. Mötets avslutande 

Eva förklarade mötet avslutat

 

 

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist     Justerare Linus Frost 
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