Svenska Fäktförbundet
Protokoll möte KLL via Teams 2021-01-13
Närvarande:
Josef Rizell, ordf. (JR)
Andres Lagerlöf (AL)
Christian Gustavsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator

§ 1 Protokoll föregående möte
Genomgicks KLL:s protokoll från 2020-12-09.
§ 2 Avgång
Anmäldes att Martin Roth Kronwall meddelat sin avgång ur KLL. Uppmanades samtliga
ledamöter att fundera och nominera nya ledamöter till KLL.
§ 3 Förbundskapten DV seniorer
Anmäldes att överenskommelse träffats med Emma Wertsén i enlighet med beslut 202012-09 om att anlita henne under våren 2021 som förbundskapten för DV seniorer. PE
översänder avtal till Emma.
Diskuterades ytterligare behov av landslagstränare för DV seniorer.
Beslutades:
att teckna ett ramavtal med FFF som medger att föreningen kan fakturera SvFF 1800
kronor per dag i de fall förbundet anlitar Grigori Beskin som exempelvis tränare på läger
eller coach på VC.
§ 4 Utläggsräkningar från Mads Herjskov
Anmäldes att SvFF:s styrelse fattat beslut om att till Mads Hejrskov utbetala
(enbart) de utlägg för vilka det fanns tydliga underlag, dvs ca 2/3 av Mads totala utlägg för
SvFF.
§ 5 Utvecklingsplan 2022 och framåt
JR redogjorde för det planerade arbetet med att till RF presentera en ny/uppdaterad
utvecklingsplan för SvFF:s landslagsverksmahet.

Beslutades:
att planera för att kunna genomföra en presentation i maj (även om det kan hända att den
blir i september i slutändan).
att presentera planen för styrelsen den 18 april (alternativet är 28 mars eller ett extrainsatt
möte)
att be samtliga landslagsfäktare analysera 5 av sina egna matcher i Athlete Analyzer samt
två matcher från top 16-fäktare innan februari månads utgång för att dessa ska kunna
användas i en statistisk analys som jämför svenska landslagsfäktare med världseliten.
att JR ta fram ett förslag på frågorna 1-4 (Nulägesanalys, Organisation för ledning och
elitidrottsutveckling)
att be PWT ta fram ett förslag på frågorna 14-23 (Forskning och Utveckling)
att JR ser över om något av svaren på frågorna 24-27 behöver uppdateras (Krav och
Prestationsanalys)
att be PWT ta fram ett förslag på frågorna 28-41 (Tester & Uppföljning +
Utvecklingstrappa)
att be JR med stöd av PE ta fram svar på 42-51 (Elitidrottsgymnasier)
att be PT se över uppdateringar på fråga 52-60 (Tränarutveckling)
att JR kallar till ett möte i februari mellan KLL och förbundskaptener samt intresserade
tränare med adepter i landslaget inbjuds komma med inspel på vilka de tre viktigaste
faktorerna för vår utveckling är (fråga 61).
§ 6 Remissvar elitidrott2030
JR presenterad ett förslag till remissvar ang RF:s remiss ”elitidrott 2030”. Detta
diskuterade kort.
Beslutades:
att ledamöterna i kommittén har till söndag den 17/1 att komma med synpunkter på
förslagat till remissvar.
§ 7 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 3/2 kl 21.00.
Vid protokollet:

Peter Ejemyr

