
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-9, 2019-07-04 
Landslagskommittén      Via Skype   
  
Närvarande:   
Otto Drakenberg (OD), ordförande  
Josef Rizell (JR)  
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:   
Pierre Thullberg (PT), Generalsekreterare 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Rekrytering förbundskaptener 
PT har fått i uppdrag av kommittén att sköta processen med rekrytering av 
förbundskaptener inför säsongen 2019-20. PT gav statusrapport och möjlighet för 
kommittén att tycka till om potentiella rekryteringar. Status nu är:  
FK för DV har tackat ja till förlängt avtal.  FK för FH senior har tillfrågats om 
förlängning (ideellt). En potentiell kandidat för DF har visat intresse, men SvFF måste 
stämma av med arbetsgivaren först. Kommittén enades om en kandidat som ska 
tillfrågas för tjänsten som FK HV.  
  
§ 3 RF och svenska spels elitidrottsstipendium 
RF och svenska spel delar varje år ut ett elitidrottstipendium om 50 000kr per 
stipendiat. Stipendiet ska underlätta för individer som kombinerar studier och elitidrott. 
Varje specialidrottsförbund ombeds ranka de sökande efter ett antal kriterier. JR hade i 
samråd med PT tagit fram ett förslag på ranking av de fäktare som sökt.  
 
Beslut:  
att godkänna föreslagen ranking. 
 
§ 4 Uppstart 2019-20 
Det hade varit bra för KLL att ses fysiskt någon gång i samband med uppstarten av 
säsongen. Allra helst skulle detta ske i samband med förbundskaptenernas uppstarts-
konferens, men det visade sig omöjligt att få till.  
 
Beslöts:  
att OD deltar som representant för KLL någon gång under förbundskaptenernas 
uppstartkonferens i augusti.   
att SG tar fram förslag på datum då KLL kan ses fysiskt under september 2019.    
 
§ 5 Svensk ranking sabel 
 
Beslöts:  
att fastslå svensk ranking för sabel under förutsättning att den senaste versionen 
godkänns av sabelns grenledare.  



 
§ 6 Organisation florett herrar seniorer 
Under säsongen 2019-20 övergår posten som FK florett herrar seniorer från en avlönad 
tjänst till ett ideellt uppdrag. Denna nya tjänst behöver då en arbetsbeskrivning.  
 
Det är ett i princip omöjligt uppdrag att skapa någon landslagsverksamhet helt utan 
budget. Eftersom herrflorettisternas medverkan i VC St Petersburg på grund av 
flygstrejk ställdes in under våren har ett utrymme skapats för en budget HF under 
hösten.  
 
Beslöts:  
att anta samma arbetsbeskrivning för FK florett herrar senior som för grenledare sabel.  
att den tillträdande grenledaren i herrflorett beviljas en budget på 20.000 kr att förfoga 
över i enlighet med instruktionen. 
att denna budget skall rymmas inom resultatenhet 622 Florett seniorer, damer och 
herrar. 
 
§ 7 Nuläge och åtgärder HPM 
Svenska Fäktförbundet High Performance Manager har under våren arbetat med 
nedsatt kapacitet, haft beordrad ledighet under perioden 20190319-0409 samt varit 
sjukskriven under perioden 20190510-0625. Under de sista fyra veckorna har 
sjukskrivningen successivt trappats ned till 50% och därefter 25 %. Under perioden har 
HPM haft anpassade arbetsuppgifter och inte återgått till sin ordinarie tjänst. PT 
redogjorde för och kommittén diskuterade vilken plan vi ska ha för att åtgärda 
problemen som föranledde sjukskrivningen.  
 
Bland annat har en fysisk arbetsplats ordnats för att HPM ska slippa jobba hemifrån. 
Dessutom diskuterades åtgärder som samtalsterapi, tydligare arbetsledning med 
planeringsmöten varje vecka. Utöver det övervägdes också att lyfta bort arbetsuppgifter 
från tjänsten och eventuell vidareutbildning för HPM.  
 
§ 7 Övrigt 
Förra året beslutades om införandet av en policy kring beroendeställningar och 
relationer för förtroendevalda och anställda i förbundet. Denna behöver fortfarande 
föras in i rätt dokument.  
 
Beslöts:  
att SG tar fram förslag på ändringar i arbetsordningen.   
 
§ 8 Nästa möte 
 
Beslöts:  
att nästa möte äger rum den 19:e augusti 21.30 via Skype.    
 
 
§ 9 Mötets avslutande  
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.   



 
 
Justeras     Vid protokollet  
  
 
Otto Drakenberg    Josef Rizell 
 
 
 


