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Thullberg 
 
Frånvarande: Tomas Åkerberg, Ulf Wikström Monica Ahlqvist Arvidsson Björne Väggö 
 
1. Patrik Joelsson förklarade mötet öppnat 
2. Gustaf Rasin utsågs till sekreterare 
3. Pierre Thullberg föredrog Nuläge strategiska initiativ 2020 samt budgetsituation 

3.1. Tränarutbildning i världsklass 
Arbetet fortgår dock har COVID-19 tvingat fram förändringar 

3.1.1. Steg 1 genomförde i augusti med 18 deltagare 
3.1.2. Samarbete med Italienska fäktförbundet om lektionsgivning i florett 
3.1.3. Dokumentation kring Steg 1 utbildning har gjorts. Samtliga moment är 

dokumenterade på film, en preliminär lektionsplanering är framtagen och 
behandlar planeringen för fäktarens första 3 år. 
Två klubbar (DIF och EGF) ska testa lektionsplaneringen 

3.1.4. Kurs i lektionsgivning på värja uppskjuten till 2021 pga. COVID-19 
3.2. Hur förbättrar vi föreningsstruktur och föreningens verksamheter 

3.2.1. Går sådär. Väldigt tidskrävande. 16 svar på remissen, (13 enskilda svar 2 SDF). 
Ej sammanställt på grund av tidsbrist. 

3.2.2. Ordförandeutbildning initierad och uppstartad 
3.2.3. Ny webbplats kommer att lanseras i november. Möjliggör nyhetsbrev och 

målriktad kommunikation. Underlättar informationshämtning för nya föreningar 
3.2.4. Kontakt skapad med ljussvärdsfäktning, första möte bokat till 16/11 
3.2.5. Dialog med östsvenska fäktförbundet går inte framåt. Finns en underskattning 

av arbetet med att skapa ett SDF. Formellt finns inte förbundet och det sker ej 
heller någon verksamhet. 

3.2.6. Uppdragsbeskrivningar för SDF finns inte ännu 
3.2.7. Få föreningsbesök har genomförts på grund av COVID-19 och tidsbrist. Pierre 

har besökt SAF, Stockholm och Luleå sedan i mars. 
3.3. Växa och behålla 

3.3.1. Kompetenta domare. TK föredrog på styrelsemötet, inga större förändringar 
mot idag 

3.3.2. Projektpengar (ca 300’ kr) finns för att ”kallstarta” föreningar i östra Sverige. 
Ingen aktivitet pågår för tillfället. 

3.4. Hur utvecklar vi utvecklingstrappan för svensk fäktning? 
3.4.1. God progress. Konferens genomförd på Bosön i oktober med god uppslutning. 

3.5. Budget 
3.5.1. Budgeten är tämlingen okomplicerad. 

2021 kommer vi att få ca 40’ mindre i bidrag 
2022 kommer vi att få ca 500’ mindre i bidrag 
Det vill säga att alla kostsamma aktiviteter måste tas under 2020 och 2021. 
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4. Förslag till förbundsutvecklingsplan 

Jobbet med remisser pågår men än det ingen framtagen utvecklingsplan för förbundet. 
4.1. Planen skall vara en ledstjärna för förbundet och en inriktning av verksamheten fram 

till 2025 
En 2-årig plan skall skickas in under 2021 och omfatta 2 år. 2023 skall en ny plan 
skickas som således ska omfatta 2024-2025 
Utvecklingsplanen kommer att bedömas och ligga till grund för ekonomiska bidrag. 
 
UPPGIFT: Pierre ska skicka ut dokumentation och skriva utkast till 
förbundsutvecklingsplan i till nästa möte 
Övriga ledamöter skall inför nästa möte vara inlästa på den utskickade 
dokumentationen. Det kommande mötet ska konstruktivt avhandla utkastet till 
förbundsutvecklingsplanen. 
 

5. Inte behandlat 
6. Det beslutades att projektplanen för Ordförandeprogrammet ska läggas fram på 

styrelsemötet 14-15/11. Pierre kommer i egenskap av beställare vara föredragande. 
7. Nästa möte är TISDAG 17/11 kl 1900 via TEAMS. Åsa-Lena skickar kallelse. 
 
I och med det så förklarade tackade Patrik för allas deltagande och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid pennan 
Gustaf Rasin  


