
Styrelsemöte för Föreningen Malmö Historiska Fäktskola 2019-04-14 

 

Närvarande: Emil Andersson, Carolina Drangel (sekreterare), Morgan Hedström, Sebastian 

Johansson (ordförande), Gunilla Lindberg (justerare) och Andreas Markehed 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

2. Träningsavgift för personer utanför klubben 

Då och då får vi besök av HEMA-utövare från andra klubbar. Om dessa tränar med 

oss mer än tre gånger (prova på-tillfällen) måste de börja betala för sig. Morgan 

Hedström skall ta reda på hur mycket försäkringen kostar för varje medlem, och 

utifrån det skall styrelsen fatta ett beslut kring hur mycket utövare från andra klubbar 

skall betala. I dagsläget beslutas att de tillsvidare minst skall betala medlemsavgiften 

om 50 kronor per termin. 

 

3. Enkätundersökning angående träning 

Styrelsen önskar en ny undersökning om hur klubbens medlemmar upplever 

träningen. Gunilla Lindberg sammanställer en enkät och tränargrupperna bidrar med 

frågor. 

 

4. Inköp av tält 

Styrelsen har budgeterat för inköp av ett marknadstält till klubben. Albrekts Bössor 

hyr dock ut tält. Carolina Drangel och Sebastian Johansson kontaktar Johan Sjöberg 

för mer detaljer. 

 

5. Läkare vid klubbturnering 

Det är svårt att få tag på läkare till klubbturneringar. Styrelsen fattar därför beslut om 

att i framtiden kunna erbjuda 2000 kr exklusive reseersättning och mat. Årets 

turnering får dock ställas in, då vi inte har fått tag i en läkare i tid. Carolina Drangel 

informerar klubben om detta. 

 

6. Sommarfest 

Carolina Drangel och Sebastian Johansson tar på sig att anordna klubbens 

sommarfest. Den infaller den 8 juni hos Johan Sjöberg. 

 

7. Foldrar 

Det behövs fler foldrar. Martina Bjäre har ordnat en offert och styrelsen beslutar att 

köpa in 600 exemplar för 2740 kr. 

 

8. IdrottOnline 

Det är fortfarande problematiskt att ansluta sig till IdrottOnline. Morgan Hedström 

fortsätter att jobba på att få rätt på det. 

 

9. Bromölla-klubben 



Morgan Hedström har fortsatt kontakt med Oskar Lichtenberg. MHFS behöver veta 

när det hela skall dra igång för att kunna planera vidare. 

 

10. Plastsvärd 

Det behövs fler plastsvärd till långsvärdsträningen. Jonas Eriksson får i uppgift att 

rodda i beställningen med hjälp av Morgan Hedström. Om behov finns kan även 

Oskar Lichtenberg sambeställa till Bromölla-klubben. 

 

11. Tröjbeställning 

Morgan Hedström lägger upp en post om beställning av klubbtröjor i vår Facebook-

grupp.  

 

12. SM 2020 

Styrelsen kikar på att anordna SM i HEMA under 2020. 

 

13. Ordförande förklarar mötet avslutat 


