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1. Eva förklarade mötet öppnat 

2. Till mötets ordförande valdes Eva. 

3. Till mötets sekreterare valdes Maria. 

4. Till mötets justerare valdes Jesper. 

5. Dagordning för mötet fastställdes.  

6. Föregående protokoll föredrogs av Maria. 

 

7. Ekonomi (lägesrapportering) 

Vi har inte fått de nya resultatuträkningarna från SB&K. Karin har skickat in alla 

handlingar. Allting borde ha kommit till årsmötet. Bara hälften av bidraget för nordiskt 

samarbete har bokförts. Karin ska följa upp resultaträkningarna när siffrorna kommer 

för granskning. Det finns ett visst önskemål om påskyndning. Karin är ansvarig. 

 

8. Instruktörsutbildning (lägesrapportering) 

Planeringen för instruktörsutbildningen är i rullning. Preliminärt datum är satt till sista 

helgen i mars. Utbildningen kommer att äga rum i Göteborg. Jesper är ansvarig. 

 

9. Nordeuropeiskt arbete (lägesrapportering) 

Den 14 december 2019 genomfördes ett samarbetsmöte mellan ett antal utövare från 

nordeuropa. Sammanlagt deltog utövare från sju länder på mötet: Sverige, Norge, 

Danmark, Storbritannien, Island, Finland och Nederländerna. Deltagarna var där i 

egenskap av sakkunniga kring respektive lands HEMA-scen. Innan mötet hade 

mötesdeltagarna fått lämna förslag på vilka områden som man önskade vidare 

samarbete inom. Nyckelord för mötet var låg tröskel för samarbete och kollaborativa 

projekt. 

 

Tre samarbetsområden där stort intresse fanns identifierades: Kunskapsbevarande, 

säkerhet samt arrangerande av evenemang. Deltagarna var mycket nöjda med 

mötet. Om möjligheten finns önskade deltagarna att fler möten av detta slag 

arrangerades. 
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10. Per Capsulam: Trettondagssparringen 

Gävle HEMA hade ansökt om 2000 kr för reseersättning för instruktörer till de 

workshops som skulle hållas under Trettondagssparringen. Bidraget beviljades. 

 

11. Trettondagssparring Gävle (rapportering) 

Den 4 januari 2020 arrangerade Gävle HEMA sitt årliga event Trettondagssparring. 

Under eventet stod Gävle HEMA bland annat värd för en långsvärdsturnering för 

fäktare från 14 år och uppåt enligt ett koncept utvecklat av Ljungamarkens HEMA. 

Därutöver genomfördes två workshops med Mattias Färdigh från Sjuhärads fäktskola 

och Andreas Ahlström från Medeltida Stridsteknik Linköping. 

 

Sammanlagt deltog upp mot 40 deltagare från 9 olika föreningar. Gävle HEMA är 

mycket nöjda med utgången och ser fram emot nästa års event. 

 

12. Årsmöte 2020 

SB&K vill ha Förbundets verksamhetsberättelse senast den 15 januari. Styrelsen 

diskuterade för- och nackdelarna med ett medlemskap i IFHEMA. En diskussion 

fördes, bland annat om vilka utgifter (t.ex. medlemsavgift, resekostnader) som 

krävdes och hur mycket engagemang Förbundet vill investera. Ett förslag var att vi 

stannar kvar som passiva medlemmar, där vi bevakar IFHEMA:s fortsatta arbete utan 

att delta aktivt i detta. Styrelsen beslutade att lägga frågan om IFHEMA som en övrig 

fråga under årsmötet så att medlemsföreningarna kan ta del av diskussionerna och 

fatta ett beslut i frågan. 

 

Jesper ska sammanfatta rapporten från IFHEMA’s General Assembly i Nantes och 

lista upp för- och nackdelar med medlemskapet, samt skriva en proposition att ta 

med till årsmötet.  

 

13. Kampsportsfestivalen (rapportering) 

Det blev en bra uppslutning på festivalen. Många deltagare, både bland åskådare 

och kampsportsklubbar, visade ett stort intresse för HEMA. Arrangörerna var nöjda 

och på det stora hela så kändes det som en lyckad tillställning.  

 

 

Doc ID: 0e95f6bfd0e0bd078fec508c392e1dd1ffa5477e



14. Arbetsgrupp: Domare och domarutbildning 

Ingenting nytt att rapportera. 

 

15. SM 2020 

Ett preliminärt datum för SM 2020 i Malmö är satt till 8-10 maj. Planeringen flyter på 

bra. MHFS är på gång med lokal, svärd har blivit beställda och det går allmänt 

framåt. 

 

16. UmeHFS SM 2022 

UmeHFS kommer att vara med och arrangera SM i HEMA under SM-veckan 2022. 

 

17. IFHEMA-möte i Nantes 

Jesper kommer att skicka verksamhetsrapporten till styrelsen för IFHEMA. 

 

18. SB&K Förbundskonferens 25-26 april. 

Linus kommer att åka till SB&K:s förbundskonferens som äger rum den 25-26 april, 

samt även deras årsmöte som äger rum den 21 mars. 

 

19. Lathund för tävlingsarrangemang 

Jesper har tagit fram ett material som ska fungera som underlag vid anordnandet av 

tävlingar. Materialet innehåller hittills en inventarielista för en sjukvårdsväska, 

information till tjänstgörande läkare, mall för skaderapporter samt ett excelark som 

ska fungera som en “att göra”-lista. Materialet kan delas eller skickas till folk som ska 

arrangera tävlingar inom HEMA.  

 

20. Trailer (återrapportering) 

Jakob Richloow jobbar vidare på trailern som spelades in på Vasamuseet 5 

december 2019. Fäktarna som medverkade i trailern var Eva Wei från MHFS, Britt 

Sjöqvist och Carl Ryrberg från Örebro HEMA och Magnus Lundborg från UHFS. 

 

21. Trello (genomgång och lägesrapportering) 

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

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

Datum för nästa möte sattes till 5 februari och kommer att äga rum via Skype. 

 

23. Mötets avslutande 

Eva förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

……………………………… 

Ordförande Eva Wei 

 

 

……………………………..    ……………………………….... 

Sekreterare Maria Löfqvist     Justerare Jesper Christiansen 
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