
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 18-07, 2018-06-04 	
Landslagskommittén      Via Skype  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Angelika Gyllenhoff (AG) 	

  	
Adjungerade:   
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare 
Jonas Thunberg (JT) 
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Budgetläge för landslagsverksamheten  
PT presenterade budgetläge, samt ett förslag på förändrad budget för att kunna 
fortsätta landslagsverksamheten i den omfattning den haft hittills, se bilaga 1 
KLL 07-2018. Det konstaterades bland annat att ytterligare medel behövde 
skjutas till för lägerverksamheten och personalkostnaderna under hösten samt 
att budgeten för seniorvärldscuperna redan överskridits. Intäkter från 
kampanjen ”Musketören” väntas kunna täcka dessa utgifter.  
	
Beslöts: 	
att föreslå den reviderade budgeten för styrelsen vid nästa styrelsemöte.   
 	
§ 3 Förbundskaptener	
Utformningen av förbundskaptenstjänsterna inför nästa säsong diskuterades. JT 
gjorde inspel om hur förbundskaptenstjänsterna kan utformas för att de ska bli 
attraktiva och för att organisationen ska bli kostnadseffektiv. För att inte fatta 
några förhastade beslut ansågs det emellertid nödvändigt att först utreda frågan 
mer noggrant.    
 	
Beslöts:  
att JT i god tid före nästa möte presenterar ett skriftligt förslag för nya 
förbundskaptenstjänster för KLL att ta ställning till. 	
att bordlägga frågan till nästa KLL-möte.  
 	
§ 4 Uttagningskriterier 
JT	presenterade	den	senaste	versionen	av	uttagningskriterierna	för	säsongen	18/19.		
	
Beslöts: 	
att HPM beslutar om uttagning till utomeuropeiska mästerskap på 
rekommendation av förbundskaptenerna.  
att med den förändringen godkänna uttagningskriterierna och publicera dem på 
fencing.se. 
	



§ 5 High Performance Manager 
Rekryteringsprocessen	för	att	hitta	en	HPM	har	redan	påbörjats.	Tjänsten	är	bland	
annat	utlyst	på	fencing.se.	Det	är	emellertid	av	största	vikt	att	
landslagsverksamheten	fortlöper	smidigt	fram	tills	en	ny	HPM	är	på	plats.		
	
Beslöts: 	
att JR övertar ansvaret för de arbetsuppgifter som en HPM annars hade utfört 
fram till att en ny HPM är på plats.  
att JR efter samråd med PT hittar ett lämpligt sätt att kommunicera detta till 
berörda parter.   
  
§ 6 Nästa möte 
	
Beslöts: 	
att nästa möte äger rum 20 juni kl 21.30 via Skype. 
	
§ 7 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
 	
 	
  
	
Justeras     Vid protokollet 	
 	
 	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	
	


