
Svenska Fäktförbundet  
Protokoll möte KLL via Teams 2020-12-09 
 
Närvarande:    
Josef Rizell, ordf. (JR) 
Andres Lagerlöf (AL) 
Christian Gustavsson (CG) 
Martin Roth Kronwall (MLK) 

    
Adjungerad:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 
 
 
§ 1 Protokoll föregående möte 

Genomgicks KLL:s protokoll från 2020-11-23. 

§ 2 Förbundskapten DV seniorer 

Diskuterades ingående frågan om förbundskapten och landslagstränare för DV seniorer.  

Konstaterades att trots goda ambitioner har den planerade verksamheten hindrats av den 
pågående pandemin. Diskuterades huruvida förbundet har ”arbete innestående” hos de 
personer som avlönats under hösten men inte kunnat fullgöra sina planer. 

JR och AL redovisade sina insikter efter att ha berett frågan efter föregående möte. 

Konstaterades återigen att KLL önskar en enhetlighet i arvoderingen av FK för de olika 
vapnen samt att man önskar en situation där kontrakt skrivs för hel säsong. 

Beslutades: 

att tillfråga tre utvalda personer i specifik ordning om man önskar ställa upp som FK för 
DVsen under första halvåret 2021 mot en ersättning om 6 tkr (alt en motsvarande lösning 
fakturerad från hemmaklubben). 

§ 3 Utläggsräkningar från Mads Herjskov 

Mads Hejrskov har inkommit till kansliet med mycket dåligt skrivna och dokumenterade 
utläggsräkningar som avser VC S:t Maur och VC TBB i januari resp. maj 2019. 

Totalt summerar Mads yrkanden för VC-uppdrag till ca 35 tkr. Underlag finns för ca 21 tkr 
kr. 

Förutom detta finns det en faktura för hotell och transfer till S:t Maur där det helt saknas 
underlag att avgöra vad SvFF (ev.) ska betala. 



Beslutades: 

att rekommendera styrelsen att SvFF trots allt bör betala för (enbart) de utlägg för vilka det 
finns tydliga underlag 

att betalningar direkt från fäktare till ledare eller FK framöver inte ska förekomma. 

 

§ 4 Budget 2021 

Presenterades ett uppdaterat förslag till detaljbudget för KLL:s ansvarsområden för 2021. 

Beslutades: 
att anta det förelagda förslaget. 

 

§ 5 Strategiska initiativ 2021 

Presenterade JR en reviderad version av SI 2.1 (elitstöd).  

Beslutades: 
att anta det förelagda förslaget att skicka till styrelsen för fastställande 

Omnämnde JR det pågående arbetet med at göra mindre justeringar i SI 2.3 (fler 
träningslagerdagar).  

Beslutades: 
att anta delegera till JR det fortsatta arbetet med SI 2.3. 

 

§ 6 Arbete med Idrottspsykologi  

Diskuterades fortsatt arbete på området utifrån modellen i en bok av John Jouper. 
 
Beslutades: 

att under 2021 ser över möjligheten att implementera modellen i landslagets arbete. 

 

§ 7 Nästa möte 

Beslutades: 



att avhålla nästa möte 13/1 kl 21.00. 

 
 
Vid protokollet: 
 

 
 
Peter Ejemyr 
 
 


