
Protokoll MHFS styrelsemöte den 15/8 2018 
 

Närvarande: Sebastian Johansson, Andreas Markehed, Morgan Hedström, Wendy Ogawa 
(sekr.), Gunilla Lindberg (just.). 
 
1. Nya rutiner för tävlingstillstånd 
 
Styrelsen diskuterar nya rutiner för ansökan om tävlingstillstånd från klubbens 
medlemmar eftersom det nuvarande är för omständligt. Styrelsen beslutar att en 
medlem ansöker om träningstillstånd hos styrelsen och tränarna såsom tidigare. 
Medlemmars tillstånd att tävla gäller numer tills vidare. Beslutet kan återkallas, 
permanent eller under angiven tid, av säkerhets- och trygghetsgruppen.  
 
Varje tävlande måste dock meddela styrelsen när de ska tävla och i vilket vapenslag. 
Detta besvaras med autosvar från styrelsen. Morgan åtar sig att före nästa 
styrelsemöte skapa dokument för ändamålet.  
 
2. Uppföljning Eketorp 
 
Klubbens vistelse på Eketorp var mycket lyckad. Klubben bekostar årets huggmattor. 
 
3. Uppföljning sommarträning 
 
Sommarträningen samt uppdelningen på två olika parker har fungerat bra. 
 
4. Domarträning inför SM 
 
Styrelsen diskuterar frågan, men eftersom vi vill höra om fler vill engagera sig i detta 
så bordläggs ärendet till terminsmötet. 
 
5. Hur engagerar vi fler medlemmar i valberedning mfl uppdrag i klubben? 
 
Styrelsen beslutar att försöka avdramatisera valberedningens uppdrag samt att 
förklara att valberedningen har huvudansvaret, medan arbetsuppgifter kan 
delegeras. 
 
För att få ett större deltagande vid termins- och årsmöten föreslås att förlägga dessa 
till träningskvällar på plats i sporthallen, tex tisdagar. Andreas åtar sig att fråga 
långsvärdstränarna vad dessa tror om idén. Styrelsen presenterar också förslaget för 
klubben på terminsmötet. 
 



6. Nybörjarintag höstterminen 
 
Klubben vill i första hand öka intaget till svärd och bucklarträningen eftersom där 
finns bäst utrymme att växa. I andra hand Jogo do Pau/montante och i sista hand 
långsvärd. Wendy frågar Emil Andersson om Jogo do Pau/montante vill ha in nya. 
Andreas ansvarar för att ta fram reklam för svärd och bucklare, samt att fungera 
samordnande för spridningen av reklam för de tre vapengrupperna. 
 
7. Tävlingsträning under terminen 
 
Förfrågningar har inkommit om tävlingslik träning under terminen. Sådant kräver 
dock mycket planering, varför styrelsen kommer att lyfta erbjudandet på 
terminsmötet att andra medlemmar kan hålla i det medan vi ställer lokal till 
förfogande. I övrigt hänvisar styrelsen till klubbturneringen. 
 
Andreas tipsar om att seriös sparring kan ge samma eller bättre träning inför tävling. 
Detta är något fäktare enas om inför sparring och kräver därför inga övriga 
förberedelser. 
 
8. Scania Open 
 
Med anledning av semestrar har ingen lokal bokats ännu. Gruppen diskuterar att 
erbjuda tävlan i flertalet grenar samt dubbla regelsystem, men ingenting är ännu 
bestämt. Andreas ber att få återkomma då fler beslut fattats. 
 
9. Vaccination mot doping 
 
Vi diskuterar frågan och beslutar att styrelsen åtar sig att göra det test vi tipsats om 
inför nästa styrelsemöte. Morgan ansvarar för att påminna styrelsen. 
 
10. Agenda inför terminsmötet 
 
Wendy publicerar en dagordning inför det kommande terminsmötet snarast. 
 
11. Klubbtröjor till tränarna 
 
Styrelsen beslutar att samtliga huvudtränare för höstterminen erbjuds varsin ny tröja 
bekostad av klubben. 
 
12. Solfjädrar med MHFS logga 
 



Styrelsen godkänner att medlemmar köper in solfjädrar med MHFS logga på. De 
kommer dock inte att få ekonomiska medel från klubben. 
 
13. Sabelgruppen 
 
Sabelgruppen kommer att försöka sammanstråla om onsdagar under höstterminen. 
Då gruppen fortsatt saknar tränare och officiell vapenslagstatus kommer gruppen 
inte att garanteras någon egen plats i träningslokalen. 
 
14. Tränarutbildning 
 
Det finns nu ett antal tillfällen till grundutbildning för kampsportstränare under hösten. 
Andreas tar upp detta med tränarna. 
 
15. Uppföljning PT 
 
Styrelsen beslutar att de som varit på PT-passet i våras ska vidarebefordra sina 
lärdomar till övriga tränare samt styrelsen under uppstartsveckan, dvs veckan innan 
nybörjarintaget. 
 
 
 
 
Protokollet justerat av: Gunilla Lindberg 


