
Svenska Fäktförbundet  
Protokoll fört vid möte med KLL via Teams 2021-05-06 
 
 
Närvarande:    
Leif Högström, ordf. (LH) 
Jerri Bergström (JB) 
Ulrika Thorin (UT) 

    
Adjungerade:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 
Pierre Thullberg, GS 
 
Förhinder: 
Christian Gustavsson (CG) 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
LH förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 
 
§ 2 Utvecklingsplan och ansökan om landslagsstöd X 
 
Diskuterades innehåll i den utvecklingsplan för Svenska Fäktförbundets elitverksamhet 
2022-23 som håller på att tas fram.  
 
Anmäldes att SvFF styrelse vid möte 2021-05-05 beslutat att godkänna KLL:s förslag till 
utvecklingsplan och ansökan om landslagsstöd X som KLL presenterat och där den 
avgörande punkten var att ansökan kommer att inlämnas för stöd till landslagen i 
damflorett, damvärja och herrvärja. 
 
Konstaterades behov några få av redaktionella justeringar som utförs av PT. 
 
Beslutades: 
 
att LH inom kort översänder planen med bilagor till Liselott Olsson på RF. 
 
Diskuterades den presentation som ska göras vid möte med RF och SOK den 21/5. 
 
Beslutades nedanstående ansvarsfördelning samt att LH kontaktar Ulf och Emma om 
deras medverkan:  
 

0-10 min Välkomna och presentation av alla närvarande, 
namn och titel 
 

 
Leif 

10-20 min Resultatutveckling sedan förra presentationen Leif samt Ulf och Emma 



 
20-40 min Uppföljning av beviljade insatser landslagsstöd X 

2020 och 2021: vilka insatser, när, hur, vem, utfall  
 

Leif 

40–70 min Presentation av Utvecklingsplan 22 23 med fokus 
på uppdateringar, revideringar 
 

Pontus samt Ulf (tillfrågas av 
Leif)  

70-100 min Fördjupning kring utvecklingsmiljöer, med fokus 
på idrottsgymnasier. 

Jerri 

100-115 min Summering och tydliggörande av prioriterade 
insatser, landslagsstöd X 2022 och 2023 

Leif 

115-120 Avslutning, tack och adjö 
 

 

 
Diskuterades behovet av intern kommunikation i detta ärende. 
 
Beslutades: 
 
att lägga ut en informationstext på fencing.se. PT skriver första utkast samt att samlas för 
att diskutera detta på teams söndagen den 9/5 kl 10.00. 
 
att kalla till ett infomöte på Teams med en representant per förening den 3/6 kl 19.00.  

   

Vid protokollet: 

 

 
 
Peter Ejemyr 


