
Årsmöte	  2018-‐01-‐28	   	   	  
	  

Ordf	   Sekr	   Just	   Just	  

	  
	  	  

1(3)	  
	  

	   	  

SKARABORGS	  HISTORISKA	  FÄKTSKOLA	  ÅRSMÖTE	  2018	  
	  
1 Mötet	  öppnas	  
2 Fastställande	  av	  röstlängd	  (se	  bilaga	  1)	  
Röstlängd	  fastställs	  till	  6	  medlemmar	  
	  
3 Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Magnus	  Hagelberg	  till	  ordförande	  
-‐ välja	  Louise	  Persson	  till	  sekreterare	  

	  
4 Val	  av	  två	  protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Joel	  E	  Stomberg	  och	  Oskar	  Andersson	  till	  justare	  tillika	  rösträknare	  
	  	  
5 Fråga	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ mötet	  är	  behörigt	  utlyst.	  Dock	  utlystes	  bara	  mötet	  via	  föreningens	  Facebook-‐	  
grupp.	  Medlemmar	  som	  inte	  har	  Facebook	  och	  de	  ungdomar	  som	  bara	  har	  
telefonnummer	  har	  heller	  inte	  fått	  information.	  	  

	  
6 Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  fastställs	  med	  3	  övriga	  frågor.	  
	  
7 Styrelsens	  redovisning	  verksamhetsåret	  2017	  

7.1 Verksamhetsberättelse	  för	  föregående	  verksamhetsår,	  2017	  	  
Ingen	  skriven	  berättelse	  finns	  för	  årsmötet	  att	  läsa.	  Berättelsen	  sker	  muntligen.	  

7.2 Förvaltningsberättelse	  för	  föregående	  räkenskapsår,	  2017	  (se	  bilaga	  2)	  
	  
8 Revisorernas	  berättelse	  över	  styrelsens	  förvaltning	  under	  föregående	  

verksamhetsår/räkenskapsår,	  2017	  (se	  bilaga	  3)	  
	  
9 Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  den	  tid	  revisionen	  avser	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ bevilja	  föregående	  styrelse	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret	  2017.	  	  
	  
10 Fastställande	  av	  medlemsavgifter	  för	  2018	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ fastställa	  medlemsavgiften	  till	  1	  200	  kr/år	  och	  1	  000kr/år	  för	  barn	  och	  
studerande.	  	  

-‐ fastställa	  medlemsavgiften	  som	  startas	  vid	  höstterminens	  start	  till	  700	  kr	  och	  
600	  kr	  för	  studenter.	  

-‐ fastställa	  medlemsavgiften	  för	  ordinarie	  instruktörer	  till	  600	  kr/år.	  
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-‐ medlemmar	  ska	  lämna	  sin	  mejladress	  vid	  insättning	  så	  att	  föreningen	  kan	  
upprätta	  en	  mejllista	  för	  informationsutskick.	  	  

-‐ en	  medlemsmatrikel	  ska	  upprättas	  och	  hantering	  av	  förvaring	  av	  denna	  ansvarar	  
styrelsen	  för.	  

	  
11 Fastställande	  av	  verksamhetsplan	  samt	  behandling	  av	  budget	  för	  det	  

kommande	  verksamhetsåret/räkenskapsåret.	  
11.1 Verksamhetsplan	  för	  2018	  (se	  bilaga	  4)	  

Årsmötet	  skickar	  även	  med	  följande	  punkter	  till	  styrelsen	  att	  fundera	  på	  under	  året:	  	  
-‐Närvaro	  på:	  Sparring	  Camp,	  Fight	  Camp,	  ISS,	  Örebro	  Open,	  Vasaslaget,	  Kungskrabba,	  
Swordfish.	  
-‐Fokusdag/studiecirkel	  i	  rapir.	  

11.2 Budget	  för	  2018	  (se	  bilaga	  5)	  
Årsmötet	  uppmuntrar	  starkt	  till	  att	  man	  under	  kommande	  år	  ordnar	  så	  att	  föreningen	  
har	  en	  annan	  lokal	  för	  sin	  verksamhet.	  
	  
12 Val	  Styrelsens	  ledamöter	  och	  övriga	  funktionärer	  i	  föreningen	  året	  2018.	  

12.1 Val	  Styrelseordförande	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år.	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Louise	  Persson	  till	  ordförande	  
	  

12.2 Val	  av	  övriga	  ledamöter	  i	  styrelsen	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Erik	  Ytterby,	  Joel	  E	  Stomberg,	  Oskar	  Andersson,	  Magnus	  Hagelberg	  samt	  
Christer	  Bratt	  till	  ledamöter	  

	  	  
12.3 Val	  av	  revisorer	  jämte	  suppleanter	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år.	  	  I	  detta	  val	  får	  

inte	  styrelsens	  ledamöter	  delta.	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Roland	  Norberg	  till	  revisor	  
-‐ välja	  Malin	  Antonsson	  till	  revisorssuppleant	  

	  
12.4 Val	  av	  eventuella	  andra	  poster	  

Mötet	  beslutar	  att	  	  
-‐ välja	  Magnus	  Hagelberg	  till	  ordinarie	  instruktör	  för	  långsvärd	  
-‐ välja	  Erik	  Ytterby	  till	  ordinarie	  instruktörer	  för	  sabel	  
-‐ välja	  Louise	  Persson	  till	  ordinarie	  instruktör	  för	  barnkurs	  i	  sabel	  

	  
13 Övriga	  frågor	  

A) Skövde	  HEMA	  och	  tävlingsverksamhet	  
Årsmötet	  ser	  gärna	  att	  det	  under	  året	  blir	  ett	  skifte	  från	  SKHFS	  till	  SKÖVDE	  HEMA	  där	  
grundföreningen	  ersätts	  av	  idrottsföreningen.	  Detta	  hör	  kraftigt	  ihop	  med	  skaffandet	  av	  
en	  större	  träningslokal,	  medlemskap	  i	  Svenska	  Hema	  -‐	  Förbundet	  samt	  nytt	  
organisationsnummer	  och	  bankavtal.	  
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B) Inköp	  av	  material	  för	  försäljning	  +	  bidragsansökningar	  
Det	  finns	  många	  bidrag	  att	  söka,	  både	  lokalt	  från	  kommunen	  samt	  via	  Svenska	  Hema-‐	  
Förbundet.	  Främst	  i	  samband	  med	  uppstart	  av	  ny	  förening	  och	  lokalstöd.	  	  
Vidare	  behöver	  det	  finnas	  ett	  materiallager	  med	  svärd	  som	  medlemmar	  kan	  köpa	  ut	  från	  
föreningen	  till	  inköpspris	  så	  att	  vägen	  till	  att	  äga	  eget	  material	  blir	  kortare.	  
	  

C) Rekryteringsförslag	  
Nytt	  upplägg	  på	  lektionerna	  för	  att	  få	  en	  mer	  fokuserad	  träning	  (8	  veckor	  med	  fokus	  
långsvärd	  följt	  av	  8	  veckor	  fokus	  sabel).	  
Uppdaterade	  sociala	  medier	  och	  hemsida.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

___________________________________________	  
Mötesordförande,	  Magnus	  Hagelberg	  

___________________________________________	  
Mötessekreterare,	  Louise	  Persson	  

___________________________________________	  
Justerare,	  Joel	  E	  Stomberg	  

___________________________________________	  
Justerare,	  Oskar	  Andersson	  


