
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 18-16, 2018-10-26 	
Landslagskommittén      Via Skype  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Angelika Gyllenhoff (AG) 	

  	
Adjungerade:  	
HPM Jonas Thunberg (HPM) 
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Budget 
HPM presenterade förslag till budget. Utgångspunkterna för årets budgetarbete, som 
KLL kom överens om på mötet, är: 
 

• Alla kostnader som genereras av landslagen ska synas landslagsbudgeten. 
• Budget 2019 måste innebära ett kliv på vägen mot ständig medaljchans 2028, 

även om det klivet innebär att den större satsningen som krävs skjuts till 
efterföljande år. 

• Den ska räkna in sponsorintäkterna från musketörkampanjen som 
budgetförstärkningar för landslagsverksamheten.  

• Det extra budgetutrymmet jmf med 2018, ska möjliggöra förstärkta 
budgetposter på KVM/JVM, träningsläger och senior-VC-tävlande fördelat 
enligt HPMs värdering, för att både tillfredsställa återväxt och nuläge.  

	
Beslöts: 	
att efter diskussion godkänna förslag till budget att skickas till styrelsen. 	
	
§ 3 Strategiska initiativ 
HPM presenterade situationen med det nya samordnade elitidrottstödet vilket gör 
den nya Utvecklingsplanen till central för både ansökan om landslagsstöd hos både 
RF och SOK och en huvuduppgift för HPM redan i vinter. Samtidigt har det 
strategiskt initativet om att se över rankingsystem förlorat i aktualitet och prioritet.  
	
Beslöts:  
att föreslå styrelsen att ta bort SI om Ranking- och uttagningssytem i 
Verksamhetsplan 2019.  
	
att föreslå styrelsen att besluta om ett nytt SI kopplat till landslagsverksamheten – 
”Skapa en välutvecklad och genomarbetad Utvecklingsplan för Svenska 
Fäktförbundets landslagsverksamhet”. 	
 	
§ 4 Verksamhetsplan	
OD redogjorde för planen för arbetet med texten om landslagsverksamheten i förslag 
till Verksamhetsplan till årsmöte 2019. Upplägget för Verksamhetsplan 2019, skall 
vara identiskt med det för 2018, och innehålla i) ett Strategihus inklusiver ”Måste 
Vinna-Matcher”, ii) Strategiska Initiativ kopplade till Strategihusets Måste-Vinna-



Matcher, samt iii) aktiviteter och mätbara mål för varje Strategiskt Initiativ.  
 
Beslöts: 	
att HPM i samråd med OD tar fram ett förslag på text till Verksamhetsplan till nästa 
möte.  
 
§ 5 Nästa möte  
 	
Beslöts:  
att nästa Skypemöte blir fredagen den 16 november kl 08.30.  
 
§ 6 Mötets avslutande  
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
 	
 	
 	
Justeras     Vid protokollet 	
 	
 	
Otto Drakenberg    Jonas Thunberg	
Ordförande    	

	
	
	
		
	 	

1. Budgetföerslag	2019	
Jonas	redfogjorde.		
Alla	landslagslägerkostmnader	ska	finnas	i	landslaslagsbudgeten	
Inte	tillräckligt	kliv	mot	2028	
Litet	kliv	vidare	–	vi	rör	ossw	framåt	
Räknar	med	sponsorintäkter	–	musketören	
Förstärker	KEM/JEM;	Träningsläger,	VC	
	

2. Utvecklingsplan	ny.		
Rankingsystem	på	is.		

	
3. Strategiska	initiativ	till	landslagsverksamheten	

Måsre	vinjna	matcher	
Kopplas	till	strategihuset	
Aktiviteter	–	mätbara	mål	.		
HPM	föreslår.	Stämmer	av	med	Otto.	Deadline	KLL.		
Möjligt	att	bolla	med	vem	som,	helst.		
Deadline	–	KLL.	Nästa	möte.		
Skicka	ut	relevanta	strategiska	inititativ.	
Current	best	thinking	–	KLL-möte	ca	14,15,16	nov.	Verksamhetrsplan	2019.	Landsslag.		
MVM	
SI	
Aktiviteter	mäta.		

	


