
Protokoll för styrelsemöte för SvHEMAf 2022/07/15

Närvarande via röstsamtal:

Alexander Olsson

Mattias Brännström

Muhammad Dabo

David Baltzersen Johansson

1. Muhammad förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Muhammad.

3. Till sekreterare för mötet valdes Alexander.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Mattias och David.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Utvärdering av SM

- Alex och Mattias föredrog om utvärderingen från mötet med MSL m.fl.

- Sammanfattningsvis var det ett bra och välorganiserat SM. MSL har gjort ett

bra jobb som både på ett tävlande men även åskådare nivå har varit uppskattat

att tävla och även titta på.

- Media och filmning upplevdes däremot som sämre. Film och streamande

fanns men det skedde på privat nivå och det meddelades inte att det fanns.

Media dokumentation av framtida SM event är en viktig resurs och bör tas

tillvara på i framtida evenemang.

- Bedömning var på en generellt bra nivå men utifrån mötet fastslogs det att ett

problem som konstant uppstår är att domarna som är erfarna inom sitt

vapenslag ofta tävlar i det, varpå det då blir en domarbrist och kvalitén därmed

blir något sämre. Det noterades även att aktivt reffande är viktigt. Varningar

måste tas mer på allvar, och varningar som förs över mellan matcher måste

uppmärkas.

- Mattias föreslår att varje individuell matta inte borde bli en lokal miljö som

skapas utifrån den individuelle reffen. Den borde vara en enhetlig miljö vars

riktlinjer sätts utifrån tournament manager/arrangörer.

- Tekniskt/stilpris kändes godtyckligt. I framtida SM kan det behöva specifika

riktlinjer vad tekniskt utövande stilpris innebär.

- Skaderapporten:

- Totalt 5 skador. 3 inom SoB. 2 inom Långsvärd.



- Vid två av skadorna kan vi bekräfta att samma person var involverad.

Bucklarslag har varit orsaken i båda fallen.

- Båda långsvärds skadorna gällde händerna. Varav en berodde på dåliga

handskar.

- Arrangörer bör vara mer uppmärksamma både mot vårdslöst fäktande

och även utrustning. Samtliga skador som uppmärksammats hade

eventuellt kunnat förhindrats.

7. Planering kring domarutbildning.

- Samtliga styrelsemedlemmarna berättade om sina fem punkter som de ansåg

bör vara med på domarutbildningen.

- Muhammad tar på sig ansvaret att skicka ut mail till samtliga klubbar för

intresseanmälan om vilka som som vill vara med och instruera under

evenemanget.

- Förslagsvis håller SvHEMAf i den röda tråden och skapar arbetsgrupper och

bjuder in instruktörer som får vara med och utveckla de punkter och moment

som styrelsen anser bör vara med på evenemanget.

- Förslagsvis: domarutbildningen sker i November.

8. Övriga frågor:

- Akademisk HEMA – styrelsemedlemmarna skall börja fundera över vad akademisk

HEMA borde innebära.

9. Datum för nästa möte:

- 2022/07/21 kl. 15.00

- Domarutbildningen.

- Instruktörsträffen.

10. Muhammad förklarade mötet avslutat

…………………………….. …………………………
Ordförande Muhammad Dabo Justerare David Baltzersen Johansson

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Alexander Olsson Justerare Mattias Brännström
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