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Budgetläget är följande: 
 
Verksamheten är fullt finansierad till 31 juli. Budgeten bygger på förutsättningen att 
följande åtgärder vidtas från den 1 augusti: 
 
1. Anställningarna inom landslagsverksamheten 1 aug-31 december är inte fullt ut 
budgeterade och behöver därför avslutas eller förändras. 
2. Resebidrag och ledare till senior-VC upphör 
3. Träningslägerverksamheten reduceras kraftigt under hösten 
 
Utifrån utfall och noggrannare beräkningar har jag och GS analyserat situationen och 
vilka möjligheter som finns.  
 
1. Intäktsbristen för att hålla hittillsvarande verksamhetsnivå är: 
 
Personalkostnader: Saknas ungefär 170 000 kr (HPM 70 000, FK 100 000) 
Träningsläger: Saknas 50 000 kr  
Bidrag seniorverksamhet: Saknas 100 000 kr 
 
2. Utfallsprognos och möjlighet till besparingar 
När det gäller utfallsprognos har vi kommit fram till att vi kan räkna med ett 
överskott jämfört med budget på 24 000 kr utifrån de fakta som är  kända i nuläget. 
Senior-EM beräknas bli cirka 40 000 kr billigare än budgeterat medan kadett- och 
junior-EM överskrider budgeten med cirka 16 000 kr. 
 
När det gäller möjligheter till besparingar föreslår jag att posten övriga kostnader 
elit/landslagskommittén skrivs ned från 50 000 kr till 5 000 kr. Detta innebär att det 
inte finns utrymme för fysiska möten, resor till tävlingar mm för landslagskommittén 
under 2018. 
 
Sammantaget ökar därmed budgetutrymmet med 45'+24’=69 000 kr, en summa som 
minskar bristen ovan. 
 
3. Prioriteringar 
Min åsikt är att det som bör prioriteras högst är att försöka bevara personalstyrkan 
intakt. Den nya personalorganisationen är en hörnsten i landslagsstrategin och 
följderna av att inte besätta den under hösten skulle bli mycket stora. Dessutom är 
denna personalorganisation en förutsättning i det avtal om stöd på 300 tkr som vi 
slutit med SOK, som vill stödja just denna ambition och det finns en risk att vi blir 
återbetalningsskyldiga. Detta gäller tyvärr i synnerhet min tjänst som är den som 
SOK stödjer.  
 
I andra hand anser jag att bidragen till seniorverksamheten bör prioriteras. Det är 
mycket olyckligt att i det läge där vi stramar åt kvalkraven till mästerskap samtidigt 
tvingas ta bort ledare och bidrag till VC. Vi vet att vår seniorverksamhet ännu är skör 
med för få aktiva fäktare på samtliga vapen och vi riskerar att få hantera en stor 
besvikelse från fäktarnas sida. 
 



Det är givetvis olyckligt att behöva sänka ambitionerna i träningslägerverksamheten 
men effekterna av en tillfällig besparing bedöms här bli mindre omfattande. Vi har 
dessutom lyckats sänka kostnaderna för lägren genom utökat samarbete med 
Livgardet Kungsängen och det är inte helt säkert att ambitionssänkningen ens 
kommer att uppfattas av fäktarna. 
 


