
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-10, 2019-08-19 
Landslagskommittén      Via Skype   
  
Närvarande:   
Otto Drakenberg (OD), ordförande  
Josef Rizell (JR)  
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:   
Pierre Thullberg (PT), Generalsekreterare 
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Ekonomi  
En översiktlig genomgång av den senaste budgetrapporten (31 juni) genomfördes utan 
några anmärkningar.  
 
Beslöts:  
att JT så snabbt som möjligt måste återta ägarskap för budgeten och hör av sig till OD 
när han satt sig in i budgeten.  
 
§ 3 Relationspolicy 
SG hade tillsammans med Vendela Runold tagit fram ett förslag på en formulering för 
den relationspolicy för landslagsverksamheten som tidigare diskuterats.  
 
Beslöts:  
att godkänna bilagd relationspolicy för landslagsverksamheten 
att föreslå för styrelsen att policyn ska ingå i arbetsordningen under rubriken ”jäv”   
 
§ 4 Rekrytering förbundskaptener 
Vi saknar fortfarande FK för HV och DF. JT har utsett Henrik Lundegard till grenledare 
på herrflorett.  
 
Kommittén diskuterade också möjligheten att erbjuda förbundskaptener tvåårskontrakt 
men kom fram till att tränare som inte varit förbundskaptener tidigare bör testas på ett 
år först och att kommittén vill ha möjlighet att se över verksamheten innan nästa OS-
cykel. Däremot ställer sig kommittén positivt till att framöver försöka teckna mer 
långsiktiga kontrakt.  
 
§ 5 Utvecklingsplan 
Senast den 31 augusti måste en färdig utvecklingsplan lämnas in.  
 
Beslöts:  
att PT skriver färdigt planen senast onsdag 21/8 
att KLL därefter formulerar skriftlig input via mail 



att JT gör eventuella ändringar i planen 
att SG, JT, OD håller i presentationen för RF och SOK 
att JT kallar till möte för att bestämma vem som säger vad  
 
§ 6 Fysiskt möte 
JR presenterade tänkt agenda för kommande möte i Stockholm 5 september.  
 
§ 7 Skrivelse uttagnignskriterier 
KLL har mottagit en skrivelse från ÄFK angående uttagningskriterierna till 
mästerskapstävlingar. Detta har tidigare diskuterats vid elitföreningsrådets möten.  
 
Beslöts:  
att JR svarar ÄFK i linje med svaret till elitföreningsrådet 
  
§ 8 Säsongsutvärdering 
 
Beslöts: 
att JT skriver säsongsutvärderingen efter att processen med utvecklingsplanen är i mål 
 
§ 9 Rutiner semester HPM 
Det har framkommit under sommaren att det finns behov att det finns någon i 
landslagsorganisationen som även under semestertider har mandat att agera i diverse 
mindre ärenden.  

Beslut:  
att vi när HPM går på semester utser någon i organisationen som får mandat att handla 
i HPMs ställe i mindre ärenden. 

 
§ 10 Krishantering 
Vendela Runold har erbjudit sig att ta fram riktlinjer för krishantering.  
 
Beslöts:  
att SG ber Vendela Runold ta fram ett förslag på riktlinjer för krishantering.  
 
§ 11 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 5:e september, 15:45-20:30, Gustavslundsvägen 34.   
 
§ 12 Mötets avslutande  
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.   
 
 
Justeras     Vid protokollet  
  
 
Otto Drakenberg    Josef Rizell 



Bilaga: Relationspolicy 
 
För att motverka ojämlik behandling och intressekonflikt undviker SvFF i största 
möjliga mån att överordnad ledare/chef har nära relation till underordnade eller 
landslagsfäktare som befinner sig i beroendeställning. Detta omfattar relationer där 
parterna skulle kunna förväntas ta andra hänsyn än det som objektivt är gynnsamt för 
svensk fäktning. Exempel på nära relationer är föräldra-/barnrelation, syskonrelation 
eller kärleksrelation. 

Syftet med policyn är att säkerställa trovärdighet inom förbundets verksamhet och 
skapa trygghet hos berörda parter. 

Policyn gäller:  

- Personer anställda av förbundet   

- Landslagsledare och överordnad ledare som SvFF anlitat för landslagsorganisationen 

-  Landslagsfäktare   

- Fystränare och tränarresurser 

I samband med alla anställningar ska nära relation till andra anställda och till aktiva tas 
i beaktning. Uppstår kärleksrelation mellan två parter under anställningstiden hos SvFF 
där en part står i beroendeställning ska parten som anlitats av SvFF i första hand 
kontakta närmaste chef. Varje ärende hanteras från fall till fall utifrån uppkommen 
situation. 


