
Protokoll för styrelsemöte för SvHEMAf 2022/07/21

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 David.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Planerande av domarutbildning – fortsättning.

- I nuläget föreslår styrelsen att utbildningen skall rikta sig till att utbilda

domarinstruktörer så att varje deltagare får kunskapen att utbilda sina

klubbmedlemmar. Däri skall grundkunskaper läras ut till blivande instruktörer:

- Konsekvent dömande:

- konsekvent dömande som individuell domare, att man har en

inre referens baserad på erfarenhet och samförståelse med

sina kollegor och dömer konsekvent utefter varje tillfälle man

dömer.

- konsekvent dömande domare emellan på tävling. Viktigt att

domare kommunicerar mycket innan/under tävling och är

reflexiva för att gemensamt skapa en samförståelse. Prata med

varandra mellan matcher/efter matcher.

- Specifika mål:

- Utveckla förmåga att återskapa av utväxlingar av olika

karaktär.

- Synvinkel, hur rör man sig som domare individuellt och

gemensamt.

- Kvalité, utveckla förmåga att avgöra kvalitéer hos olika träffar.

- Professionalism:

- Code of Conduct

- Profession inom olika vapenslag



- Säkerhetsmedvetenhet

- Specifika mål:

- Få förståelse för vad rollen som domare innebär -

- Få förståelse för hur man för sig som domare

- Få förståelse för vilket ansvar man har som domare

- Att utveckla förmåga att döma olika vapenslag

- Att kunna bedöma situationer och agera utefter säkerhetspraxis

individuellt och gemensamt med kollegor.

- Muhammad vill se att schemat slår en bra balans mellan teori och praktik.

- Muhammad kollar med SPIFF för att se om de är intresserade av att vara värd

för eventet.

7. Datum för nästa möte:

- Bestäms vid senare tillfälle i messenger chatten.

- Noggrannare planera hur det aktuella domarevenemanget skall se ut.

- Diskutera syftet med instruktörsträffen.

8. Muhammad förklarade mötet avslutat

…………………………….. …………………………

Ordförande Muhammad Dabo Justerare David Baltzersen Johansson

…………………………….. ……………………………..

Sekreterare Alexander Olsson Justerare
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