Svenska Fäktförbundet
Kommittén för föreningsutveckling och utbildning

Protokoll KFU 18-01, 2018-07-03
Via Skype

Närvarande:
Patrik Joelsson, ordförande (PJ)
Åsa-Lena Andersson (ÅLA)
Adjungerade:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare
Peter Ejemyr (PE)
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Patrik Joelsson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Beslöts:
att
fastställa nedanstående dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation, en eller två kommittéer
Kommittéledamöter
Utbildning: Uppgiftsdefinition, nuläge, tidplan
Föreningsutveckling: Uppgiftsdefinition, nuläge, tidplan
Idrotslyftsansökningar

§ 3 Organisation av KFU
Med hänsyn till att Paul Fogelberg avsagt sig finns det ingen operativ anledning
att behålla dessa båda verksamheter under samma organisation.
Beslöts:
att föreslå styrelsen att inrätta separata kommittéer för utbildning och
föreningsutveckling: Utbildningskommittén (UK) respektive Kommittén för
föreningsutveckling (KFU). Den nuvarande KFU, som inkluderar båda
verksamheterna, upphör därmed.
att föreslå att ÅLA utses till ordförande i UK och PJ till ordförande i KFU
att ge PT i uppdrag att författa förslag till nya kommittéinstruktioner i AO.
att ge PT i uppdrag att lämna förslag till ny attestordning utfrån den föreslagna
organisationen
att PE är kansliets handläggare för UK och PT handläggare för KFU
§ 4 Ansvarsområden UK
Beslöts
att föreslå att UK ska ansvara för följande utbildningsområden:
Instruktörsutbildning och andra tränarutbildningar

att följande strategiska initiativ i verksamhetsplanen faller under UK:s verksamhet:
2.2: Utveckla strategi för ”Fäktinstruktör – ett drömyrke”
§ 5 Ansvarsområde KFU
Beslöts
att föreslå att KFU ska ansvara för följande verksamhetsområdet
Föreningsutveckling
att följande strategiska initiativ i verksamhetsplanen faller under KFU:s
verksamhet:
2.3 Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande…
5.1 Etablera sex världselitföreningar
§ 6 Ledamöter UK och KFU
PJ har gått ut med en inbjudan på fencing.se att delta i en referensgrupp för
arbetet med en ny föreningsutvecklingsstrategi. I dagsläget har fyra kandidater
anmält sig, samtliga män. En förnyad inbjudan med uppmaning till kvinnor att
anmäla sig har gjorts på fencing.se. Sista anmälningsdag är 15 augusti.
Målsättningen är att medlemmar i kommittén ska kunna rekryteras i denna
referensgrupp. Målsättningen är att KFU:s ledamöter ska utses innan årets
utgång.
ÅLA har berett frågan om ledamöter. Målsättningen är att UK ska bestå av ÅLA
(ordf) samt Larisa Dordevic och Robert Brolin som ledamöter. Maritia Skogum
fungerar som processledare på konsultbasis för projektet att ta fram en ny
utbildningsplan. Flera sakkunniga är tillfrågade och kommer att stå till
förfogande som resurspersoner i kommitténs arbete.
Beslöts
att ÅLA ska tillfråga Robert Brolin samt lämna förslag till styrelsen att utse
ledamöter vid nästa möte
§ 7 Nuläge strategi för föreningsutveckling
PJ och PT har haft ett längre möte med Milou Werth från RF. Milou är SvFF:s
kontaktperson inom RF och har en gedigen bakgrund inom föreningsutveckling
som konsulent i Stockholms Idrottsförbund/SISU Stockholm. Milou kommer att
bidra som processledare för arbetet med föreningsstrategi.
Nästa steg är att göra en nulägesbeskrivning med utgångspunkt i statistik och
data om föreningarna samt en föreningsenkät som ska gå ut under sommaren
med sista svarsdag 1 september. Den 15 september ska refererensgruppen träffas

och diskutera nulägesanalysen
Enkätfrågor:
Vad behöver SvFF göra för att din förening ska skicka fler fäktare till
instruktörsutbildningarna? Formell kompetens hos era tränare?
§ 8 Nuläge ny utbildningsplan
Genomfört
Uppföljning av genomförda instruktörsutbildningar 2011-17
Slutföra kommittéssammansättningen
Inkludera ett antal frågor i föreningsenkät för att belysa nuläget
Arbetshelg för att skapa skelettet till utbildningsplanen. Förslag 11-12 augusti, 2930 september, vecka 32-33 (mitten av augusti).
§ 8 Beslut föreningsanknutna medel Idrottslyftet
PT föredrog. Beslöts
att

bevilja EnGarde Fäktförening 30.000 för att möjliggöra omstruktering av
verksamheten efter ekonomiska problem.

att

bevilja Fäktklubben Athos 14.890 kr för att inköpa fysträningsutrustning

att

bevilja Idrottsföreningen Kusthöjden 7.961 kr för att täcka oväntat höga
kostnader i samband med genomförd domarutbildning som tidigare beviljats
stöd

att

bevilja Fäktklubben Aramis 8.000 kr för kostnader i samband med
produktion i samband med promotionvideo.

att

bevilja Gotlands Fäktklubb 100.000 kr för genomförande av Baltic Sea
Summer Fencing Camp 2018.

Vid protokollet

Pierre Thullberg

