
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2022-09-11

Närvarande via röstsamtal

Kasper Aase, Mattias Brännström och David Baltzersen

1. Kasper förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Mattias.

3. Till sekreterare för mötet valdes Kasper.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes David.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Kasper.
● Kasper tar på sig att gå igenom dessa och påminna de som har fått en uppgift

om att genomföra uppgiften.

7. Styrelsens ambitioner och storlek
Styrelsen diskuterade ambitionsnivån och framförallt tidsbristen i att genomföra det vi
har satt oss för. Att ta fram riktlinjer för Akademisk HEMA, skapa onlinematerial för
såväl domarutbildning och instruktörsutbildning samt hinna med allt annat.

Kasper påpekade att mycket av det vi nu har tidspress med grundar sig i uppgifter
som delegerats under våren men som inte har rapporterats tillbaka.

Mattias föreslog att vi tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att sammanställa ett
dokument med underlag för onlineutbildning för domare och skickar ut detta till
klubbarna med avsikt att få respons i god före nästa styrelsemöte. Samtliga
intresserade är välkomna i arbetsgruppen.

● Styrelsen godkände förslaget och tillsatte David som ansvarig för
arbetsgruppen.

Mattias föreslog att vi tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att sammanställa ett
dokument med utgångspunkt från det tidigare underlaget från årsmötet och arbetar
igenom detta. Dokumentet delas med övriga styrelseledamöter i Messenger så snart
det är färdigställt.

David har tagit fram fyra utgångspunkter för kriterier inom Akademisk HEMA. 1) utfört
forskning inom HEMA, 2) översättning av historiskt material, 3) tillgängliggörande av
historiskt material, 4) utvecklat plattformar för lärande inom HEMA.

Alla i styrelsen är välkomna att delta i arbetet.
● Styrelsen godkände förslaget och tillsatte Mattias som ansvarig för

arbetsgruppen.



Styrelsen behöver kontrollera om inventering och frågeunderlag för
instruktörsutbildningen har skickats ut.

● Kasper får i uppdrag att kontrollera med Alexander och Muhammad om
enkäten är färdigställd och utskickad. Om den inte är utskickad men
fortfarande relevant bör den skickas ut omgående. Om den är irrelevant ska
styrelsen delges omgående i Messenger-chatten för eventuell justering.

● David tar på sig att skapa en mapp i Google Drive som heter “pågående
projekt”. Härunder ska pågående projekt läggas.

8. Akademisk HEMA
Diskussionen avhandlades under föregående punkt.

9. Budget
Mattias föreslår att de medel som finns avsatta för domarutbildning, instruktörsträff
och reklam och pr ska kunna sökas av medlemsklubbarna för att genomföra lokala
träffar på samma tema. David föreslår att de som motprestation ska prestera ett
onlinematerial. Kasper vill använda budgeten för att professionalisera
onlinematerialet, antingen för filmning, klippande eller annat.

● Styrelsen väljer att bordlägga frågan tills vi har mer information.

10. Övriga frågor
Hur gör vi med bidrag? Vi har tackat nej till flera under året och anslagit våra kriterier
på hemsidan men är osäkra på om informationen framkommit. Styrelsen bör gå ut
med information snarast.

● Kasper får i uppdrag att kommunicera ut detta i sociala media.

11. Datum för nästa möte
Tid för nästa möte diskuteras i Messenger.

12. Mattias förklarade mötet avslutat.

……………………………..
Kasper Aase

……………………………..
Mattias Brännström

…..…………………………
Justerare David Baltzersen


