
Protokoll för styrelsemöte för Svenska HEMA-förbundet 2022-12-28

Närvarande via röstsamtal

Muhammad Dabo, Mattias Brännström, Konstancija Kisonaite och Jakob Hedbom

1. Muhammad förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Muhammad.

3. Till sekreterare för mötet valdes Konstancija.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Jakob.

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Mattias.

7. Modell för instruktörsträffar, domarutbildning samt akademisk HEMA

Idag är det tänkt att styrelsen ska ta beslut om hur arbetet med koncepten
instruktörsträffar, domarutbildning och akademisk HEMA ska fortsätta. Mattias inleder
med att sammanfatta styrelsens tidigare diskussioner och arbete med koncepten. Vid
förra styrelsemötet var det tal om att välja endast ett av dessa koncept. När vi diskuterar
detta under dagens möte visar sig en potentiell lösning där arbetet med samtliga
koncept kan täckas av ett bidragssystem där anslutna klubbar stimuleras att fritt
producera material som kan gynna Svensk HEMA. Materialet ska uppfylla mål som
styrelsen beslutar om nästa möte. Målen ska formuleras för områden som styrelsen
anser behöver utvecklas i samband med de tre koncepten. Processen för en klubb som
söker bidrag i grova drag kan vara följande:

I. Klubb ansöker om bidrag för en aktivitet. I ansökan ska klubben motivera hur
deras aktivitet uppfyller ett eller flera mål

II. Alla klubbar som söker med motiverad ansökan kommer få bidrag
III. En retrospektiv rapport, oavsett om projektet var framgångsrikt eller inte, ska

göras i slutet av aktiviteten. Rapporten ska reflektera över hur klubbens aktivitet
gick.

Vidare diskuterades problemet med att coronapandemin gjorde det svårt för SvHEMAF
att spendera pengar, och att även detta potentiellt kan lösas med utdelning av bidrag
enligt förslaget ovan.



Styrelsen beslutar att anta denna modell. Till nästa styrelsemöte kommer varje
närvarande formulera förslag på cirka fem mål som kan ingå i modellen.

8. Aktuella mail

SBK har mailat och frågat om det finns intresse att SvHEMAF deltar i träffar om
ungdomsträning. Flera HEMA-klubbar vill komma igång med detta enligt Mattias. Det
beslutas att alla närvarande läser om syftet i SBK:s mail och tar ställning.

Beslut tas om att vi utökar vår befintliga spreadsheet för styrelsens aktiva uppdrag för att
kunna beta av olösta frågor rörande obesvarade mail samt inför årsmötet.

9. Hemsidan

Konstancija har efterforskat problemet med hemsidan. För att få konkret support från
one.com behövs loginuppgifter som för närvarande finns hos Niklas. Han kontaktades av
Konstancija via styrelsens mail utan svar. Muhammed ska försöka få tag på honom på
alternativa vägar.

Styrelsen beslutar att så snabbt som möjligt kontakta one.com när loginuppgifterna finns.

10. Årsmöte 2023

Just nu är det det inte helt tydligt vad som behöver göras inför nästa årsmöte, annat än
bokslut. För att få en bättre uppfattning av helhetsbilden kan information hämtas från
tidigare årsmötesdokument, mail, och tidigare styrelsemedlemmar.

Förslaget efter diskussionen är att alla i styrelsen självständigt efterforskar och samlar
ihop saker som behöver göras inför nästa årsmöte. Vid nästa styrelsemöte
sammanfattas allt i punkter med deadlines.

Beslut om att uppföra en ärendelista för årsmötet enligt punkt 8 tas.

11. Genomgång av att göra-lista

Att göra-listan gicks igenom och uppdateras.

Varje person som närvarade vid mötet formulerar cirka fem mål för modellen samt ger
förslag om hur mycket bidrag som ska ges.

Varje person som närvarade vid mötet ska läsa SBK:s mail och bilda sig en uppfattning
om syftet med deras aktivitet.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1uXPxDjavSZUN9uygT8GC8myPNOyGq9nWDG-hqbMVaR8/edit


Muhammad tar kontakt med Niklas.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Datum för nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 2022-01-08 och kommer äga rum via samtalsfunktionen i
Discord.

14. Muhammad förklarade mötet avslutat.

…………………………….. …………………………
Ordförande Muhammad Dabo Justerare Jakob Hedbom

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Konstancija Kisonaite Justerare Mattias Brännström

konstancia.kisonaite@gmail.com
Signature


