Styrelsemöte för Föreningen Malmö Historiska Fäktskola 2019-03-03

Närvarande: Emil Andersson, Oskar Andersson, Carolina Drangel, Morgan Hedström,
Sebastian Johansson, Andreas Markehed, Wendy Ogawa

Mötessekreterare: Carolina Drangel
Justerare: Sebastian Johansson

1. Avstämning efter årsmötet
Styrelsen tar på sig att förtydliga valberedningens uppdrag inför kommande årsmöten.
Detta kommer att ske kontinuerligt under våren och i samråd med Svenska HEMAförbundets valberedningsarbete. Inför kommande årsmöte skall styrelsen även se över
mötesupplägg och formalitet.
2. IdrottOnline
Till nästa möte skall samtliga styrelsemedlemmar registrera sig på IdrottOnline och
ansluta sig till MHFS. Under nästa möte skall styrelsen även komma fram till vad som
skall finnas på IdrottOnline och hur det skall användas. Eftersom Svenska HEMAförbundet kommer att börja göra sin årsrapportering genom IdrottOnline är det av
yttersta vikt att MHFS också kommer igång med plattformen.
3. Image för vapenslag
Inför nästa möte skall varje tränargrupp sammanställa en text om sitt vapenslag och
dess image.
4. Bankböcker
Morgan Hedström fortsätter att arbeta på att få tillgång till utlandsbetalning, Swish
och ett bankkort.
5. Hitta ny revisor
Carolina Drangel frågar om Anna Lindqvist vill vara revisor för klubben i år igen och
inväntar svar. Om svaret blir nej måste styrelsen hitta en ny revisor. Frågan lyfts igen
på nästa styrelsemöte.
6. Rutiner för uppdatering av hemsidan
Det finns fortfarande mycket som skall upp på hemsidan, bland annat stadgar,
regeldokument och uppdaterade vapenslagstexter. Morgan Hedström, Andreas
Markehed och Wendy Ogawa ansvarar för detta och avlägger rapport under nästa
styrelsemöte.
7. Valberedningens uppdrag

Under årsmötet erbjöd sig Jonas Eriksson att dela med sig av Svenska HEMAförbundets valberedningsarbete. Sebastian Johansson och Oskar Andersson tar på sig
att stämma av med honom inför nästa styrelsemöte.
8. Beställning från Black Fencer
Det har lagts en beställning på utrustning till Montante/Jogo do Pau.
9. Fullmakt till Svenska HEMA-föbundets årsmöte
Styrelsen beslutar att Andreas Markehed och Oskar Andersson ges fullmakt till
Svenska HEMA-förbundets årsmöte 2019. Carolina Drangel sammanställer en sådan.
10. Svenska HEMA-förbundets årsmöte
Styrelsen har läst igenom årsmöteshandlingarna och ställer sig bakom dessa.
11. Årsschema
Styrelsen har satt datum för vårens styrelsemöten. Dessa är 14 april, 19 maj och 9
juni. Terminens sista träningstillfälle i lokal inträffar den 28 maj, och innan dess skall
en klubbturnering äga rum. Carolina Drangel ansöker om tävlingstillstånd.
12. Utlåning av utrustning
Den begagnade utrustning som föreningen köpt in för att låna ut till medlemmar har
ännu inte nått ut till medlemmarna. De styrelsemedlemmar som tränar långsvärd ges i
uppdrag att informera berörda medlemmar om att utrustningen finns tillgänglig, och
att det är Sebastian Johansson som har den. Sebastian Johansson åtar sig också att
ordna ett protokoll över vem som lånar vad.
13. Bromölla-klubben
Morgan Hedström hör av sig till Oskar Lichtenberg och frågar hur det går. Under
nästa styrelsemöte upprättar vi ett kontrakt om Oskar så vill.
14. Beställning från Regenyei
För en tid sedan lade föreningen en beställning från Regenyei, vilken har skickats nu.
När den ankommer lägger Andreas Markehed upp en post om att vi har svärd till salu.
15. Mötet avslutas

__________________

__________________
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