
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2020-04-03

Närvarande via röstsamtal

Kasper Aase
Alexander Olsson
Mattias Brännström
Muhammad Dabo
David Baltzersen

1. Kasper förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Kasper.

3. Till sekreterare för mötet valdes David.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Mattias.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Kasper.

7. FRÅGA 1
Bekräfta beslut att godkänna Ferrum HEMA som medlemmar
Efter ett enhetligt ad capsulum beslut har vi gått vidare och godkänt Ferrum HEMA
Bifogar Ferrum HEMAs underlag för medlemskap

8. FRÅGA 2
Diskutera kriterier för monetärt stöd till klubbar

Utifrån punkterna 1, 10 och 11 i stadgan diskuterar vi förhållanden kring stöd till klubbar..
-Kasper delger en ambition att höra av sig till medlemsklubbarna för att höra vad de
förväntar sig för stöd av förbundet för att besluten skall bli representativa.
-Hjälpa nya klubbar att dra igång event och verksamhet
-Nya inriktningar/typer av events
-Hjälpa nyare klubbar att hålla events som de tidigare inte hållit.
-Även hjälpa etablerade klubbar som vill hålla nya typer av events som innebär visst
risktagande?
-Fråga om riskfördelning? Flera olika modeller beroende på biståndstyp eller klubb?
-Definition av “nya klubbar” “nya events” och deras behov/trösklar?
Behov Ex låneutrustning, instruktör, eventlokal
Definitioner på “ny” Ex hur länge klubben existerat? Om klubben hållit events?



Finns delad åsikt huruvida det skall gälla utrustning utan snarare eventkostnader vilket i
sin tur beföver definieras?
-Hjälpa etablerade klubbar som gått med förlust på grund av pandemin?
Finns delade åsikter huruvida det är förbundets ansvar/i vilken mån det hjälper.
-Skall vi ha ett resultatbaserat stöd eller fast stöd? Stötta upp förluster eller inte?
-kriterie för stöd, genomförbarhet, rimlighet?
-Ska vi specifiera mål som kriterier för klubbar att söka bidrag ifrån SVHEMAF?
Förslag på modell: Stötta events upp till 10.000kr eller 80% av förlusten ifall att events
går till förlust.
Förslag på modell: Riskmitigering likt föregående förslag till etablerade klubbar medans
mindre/nyare klubbar kan få fast bidrag. Dessa två olika typer bör komma ur olika
budgeteringskategorier.
Förslag på modell: Särskild riskmitigerande modell med högre tak till SM.

-Skall vi ha ett resursbibliotek för instruktörer, domare och andra människor inom HEMA
med expertis/viktiga förmågor?

-Bidrag går att söka från andra förbund, vi kan bidra med register för lyckosamma
ansökningar ifrån yttre organisationer. Hålla villkoren uppdaterade? Muhammad tar
kontakt med Ljungamarkens HEMA angående erfarenheter kring bidragssökning.
Vi fastställer en ambition att delge information till klubbar hur och vart man kan söka
bidrag till sin HEMA klubb.

-”sidetrack”. utrustning till events. Kan SVHEMAF erhålla viss typ av utrustning som kan
lånas ut till events. Muhammad kollar på att köpa mattor. Vi behöver ordna förvaring och
transport för sådan utrustning.

Styrelsen beslutade att

-Se över intäkterna till nästa möte.
-Muhammad tar kontakt med Ljungamarkens HEMA angående erfarenheter kring
bidragssökning.
-Se över form för riskmitigering eller fasta bidrag
-Se över om förbundet kan bidra med annat än pengar till events?
-Muhammad ser över pris av inköp för mattor till events.
-Se över definition på nya event/klubbar som grund för bidrag
-Kasper arbetar efter möjlighet vidare med att kolla med medlemsklubbar vad de
förväntar sig av SVHEMAF

9. FRÅGA 3
Gå igenom befintliga ansökningar om monetärt stöd



Frågan bordläggs till senare möte

10. Genomgång av att göra-lista
Bordläggs till senare möte

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor

12. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 2020-04-17 och kommer äga rum via Discord.

13. Kasper förklarade mötet avslutat.

…………………………….. …………………………
Ordförande Kasper Aase Justerare Mattias Brännström

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare David Baltzersen                                                               Justerare XXX


