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1. Jack förklarade mötet öppnat. 
2. Till ordförande för mötet valdes Jack. 
3. Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lotta. 
4. Till justerare av mötesprotokollet valdes Torun och Carl. 
5. Dagordning fastställdes. 
6. Protokoll av föregående möte föredrogs av Jack. 
7. Presentationsrunda, alla i styrelsen presenterade sig för varandra. 

 
8. Val av förbundssekreterare  

Mötet valde att välja Anna-Lotta Eriksson till förbundssekreterare.  
 

9. Förbundets syfte  
Är att finnas till för dess föreningar och vara en stöttepelare i deras arbete framåt. Det 
är viktigt att vi är en öppen kanal till klubbarna och viktigt att vi syns för att tillmötesgå 
föreningars frågor och eventuell problematik. 
 

10. Tävlingstillstånd: Sense & Sensibility och Tjädercupen  
Båda ansökningarna har blivit återkallade. 
 

11. SM-Veckan 2021 möte med Linköpings kommun samt fylla i ansökan  
Ett möte med Linköpings kommun behöver anordnas, mötet utser Jack och Andreas 
för att tillsammans med Isak från MSL att bestämma en mötestid med kommunen 
samt fylla i ansökan via SM veckans hemsida innan 1:a april i år. 
  

12. Medlemsansökan - Järvsö Historiska Fäktförening 
Carl Ryrberg tar på sig ansvar att svara på SB&K:s mail och styrka deras ansökan till 
förbundet. 

 
13. Eventstöd: stöd till inställda event under våren (per capsulam) 

Vi har inte fått in några officiella ansökningar om ersättning för inställda event under 
våren. Malmö har eventuellt en utgift för SM men vi väntar på en officiell ansökan. 
Beslut om ersättning för inställda event tack vare rådande omständigheter kring 
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Covid-19  har tidigare tagits i styrelsens chatt på messenger. 
 

14. Nätverk för trygghetsvärdar hos medlemsföreningar 
Då styrelsen har uppmärksammat ett behov av att stärka tryggheten i landets 
föreningar togs ett beslut i messenger att upprätta ett nätverk av trygghetsvärdar 
runtom i landet. Som ett första stadie i detta arbete har mötet beslutat att det behövs 
komma ut en text svensk HEMA genom facebook och förbundets hemsida att i första 
hand utse minst en trygghetsvärd, som ej bör vara i neutral position i klubbarna, så 
att styrelsen kan utveckla arbetet med trygghetsvärdar därifrån. Josefin och 
Anna-Lotta tar på sig ansvaret för detta. 
 

15. Arbetsmetod  
Mötet har beslutat att i första hand använda messenger när akuta frågor behöver tas 
upp. Under första tiden kommer styrelsen att ha möte via röstsamtal ungefär 1 gång i 
månaden, längre fram kanske det enbart finns ett behov att ha möten varannan 
månad. För att säkerställa uppföljning och spårbarhet används delvis protokollen, 
men även messenger så att frågor som uppkommit finns någonstans i skrift för att 
minimera risken att det ska hamna mellan stolarna.  
Styrelsen kommer använda sig av Google drive för delgivning av protokoll samt 
information sinsemellan. Där finns ett dokument, årsklockan, som samlar 
information kring vad som behöver göras härnäst. Styrelsen planerar även att ha en 
fysisk träff något tidigare än tidigare styrelser har haft. 
Mötet är överens om att det är viktigt med att som styrelse vara transparent och att 
komma ut med protokoll samt övrig information så fort som möjligt. 
 

16. Övriga frågor 
- Vem tar på sig att rapportera den nya styrelsen till SB&K?  

Carl tar på sig uppdraget. 
- Vem tar på sig att uppdatera SvHemaF hemsida om vår nya styrelse? 

Jack tar på sig uppdraget. 
- Behöver vi byta firmatecknare? 

Josefin tar på sig ansvaret att kolla upp detta. 
 

17. Datum för nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum den 26:e april klockan 10:00- 12:00. 
 

18. Mötet avslutande 
Mötet avslutas av Jack. 

 
 
 
_______________________________ ______________________ 
Jack Berggren Elers, ordförande Carl Ryrberg, Justerare  
 
______________________________ _______________________ 
Torun Sandström, Justerare Anna-Lotta Eriksson, sekreterare 

Doc ID: d08e33a96d086c95216ca8b4e1c543ac2a08bdcd



Audit Trail

Title


File Name


Document ID


Audit Trail Date Format


Status

Konstituerande

Konstituerande Styrelsemöte

d08e33a96d086c95216ca8b4e1c543ac2a08bdcd

MM / DD / YYYY

Completed

03 / 29 / 2020

13:02:07 UTC

Sent for signature to Carl Ryrberg

(Carl_ryrberg@hotmail.com), Torun Sandström

(telly.sandstrom@gmail.com), Anna-Lotta Eriksson

(annalotta87@gmail.com) and Jack Berggren- Elers

(elers.jack@gmail.com) from annalotta87@gmail.com

IP: 83.209.131.202

03 / 29 / 2020

13:02:44 UTC

Viewed by Jack Berggren- Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 85.227.149.208

03 / 29 / 2020

13:07:51 UTC

Viewed by Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.131.202

03 / 29 / 2020

13:08:45 UTC

Viewed by Torun Sandström (telly.sandstrom@gmail.com)

IP: 193.234.131.73

03 / 30 / 2020

08:42:30 UTC

Viewed by Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 194.103.185.10



Audit Trail

Title


File Name


Document ID


Audit Trail Date Format


Status

03 / 29 / 2020

13:08:22 UTC

Signed by Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.131.202

03 / 29 / 2020

13:10:12 UTC

Signed by Torun Sandström (telly.sandstrom@gmail.com)

IP: 193.234.131.73

03 / 29 / 2020

22:01:24 UTC

Signed by Jack Berggren- Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 85.227.149.208

03 / 30 / 2020

08:42:47 UTC

Signed by Carl Ryrberg (carl_ryrberg@hotmail.com)

IP: 194.103.185.10

The document has been completed.03 / 30 / 2020

08:42:47 UTC

Konstituerande

Konstituerande Styrelsemöte

d08e33a96d086c95216ca8b4e1c543ac2a08bdcd

MM / DD / YYYY

Completed


		2020-03-30T08:45:57+0000
	"San Francisco"
	"Tamper Proofing"




