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Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager 
 
§ 1 Arbetsfördelning KLL/HPM och arbetsledning HPM 
Kommittén diskuterade hur arbetsfördelningen mellan KLL och HPM skulle se ut samt 
vem som borde arbetsleda HPM. 
 
Sammantaget förespråkades ett större mandat för HPM och en tydlighet i vem som 
ansvarar för vilka beslut.  
 
För att arbetet i kommittén ska fungera optimalt kommer det också vara viktigt att 
samtliga inblandade bara lovar vad de tror att de klarar av att hålla och i de fall där man 
märker att man inte kommer kunna hålla sina löften kommunicerar detta i tid.  
 
Beslöts:  
att JT får i uppdrag att ta fram en fullmaktsmatris för landslagsverksamheten (på max 1 
sida) till nästa möte.  
 
§ 2 Utvärdering säsong 2018-19  
JT sammanfattade vad som fungerat bra och dåligt under den gångna säsongen.  
 
Positivt:  

• Kungsängenlägrena har fungerat bra. Alla landslag på både florett och värja har 
tränat på samma ställe och bildat ett landslagscentrum för svensk fäktning. Detta 
har varit positivt för gruppkänslan och minskat konfliktlinjen florett/värja.  

• Systemet med fystester i början och slutet av säsongen, samt fystränare på 
samtliga läger har fungerat bra. Vi har en god bild av den fysiska statusen på våra 
fäktare.  

• Implementeringen av landslagets stödfunktioner i ”Medaljplattformen” har 
kommit långt.  

• Vi har lärt oss vilken typ av förbundskaptener vi tror är rätt för våra landslag. 
Känslan är att med det team som rekryterats inför 2019-2020 har vi goda 
förutsättningar.  
 

Negativt:  
• Resultatmässigt, speciellt för seniorerna, var säsongen över lag något sämre än 

väntat.  
• De ekonomiska förutsättningarna för landslagen har inte förbättrats på det sätt vi 

hoppats på, genom tillskott av exempelvis sponsorpengar. Istället för att kunna 



genomföra de satsningar som fler träningslägerdagar har vi snarare kunnat 
genomföra något färre träningslägerdygn än tidigare år.  

• Sjukskrivningar och på kansliet har lett till en pressad situation. Arbetet på 
kanslinivå har tidvis också varit dåligt synkat.  

• Bråk med föräldrar och tränare har varit en energitjuv.   
• Arbetet med flera kritiska uppgifter så som utvecklingsplan och rekrytering av 

förbundskaptener var inte klart när JT kom tillbaka från sin sjukskrivning.  
 
En mer fullödig utvärdering av säsongen kommer ges i den landslagsrapport som ska 
presenteras för styrelsen i november.  
 
Kommittén diskuterade också behovet av att ha en tydlig röd tråd i verksamheten.  
 
Beslöts:  
att ge JT i uppdrag att i säsongsutvärderingen för 2018-19 ta fram ett förslag på en ny 
sammanhängande tanke för landslagsverksamheten 2020-2021, där det är tydligt vilka 
mekanismer vi hoppas kommer höja nivån på våra fäktare. 
 
§ 3 Budget 
Eftersom landslagsbudgeten använder stora delar av det överskott som genereras under 
exempelvis tävlingsbudgeten är det centralt för landslagsverksamheten att veta hur 
stora de övriga posterna i budgeten kommer vara innan storleken på vårt 
manöverutrymme kan avgöras.  
 
Beslöts:  
att JR diskuterar med PT för att ta fram ett förslag på hur stora utgifter 
landslagsverksamheten räkna med i budgeten 2020.  
att JR tar reda på vem som lämpligen bör kontakta SOK om fortsatt ekonomiskt stöd 
för HPM-tjänsten.  
  
 
§ 4 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 21:e oktober, 21:30-23.00, via Skype.  
 
 
Justeras     Vid protokollet  
  
 
Otto Drakenberg    Josef Rizell 

 


