
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-12, 2019-10-21	
Landslagskommittén      Via telefon	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager 
Pierre Thullberg (PT), Generalsekreterare 
 
§ 1 Strategiska initiativ 
Till mötet hade JT tagit fram förslag på 5 olika strategiska initiativ. JR hade också 
skrivit ett utkast till ytterligare ett SI. De strategiska initiativen, samt kommitténs 
viktigaste inspel listas nedan:  
 

- Hur utvecklar vi idrottspsykologin för föreningarnas ungdomsfäktare? 
- Utveckla och erbjuda alla meningsfulla former av individstöd till elit: först 

seniorer sedan för juniorer och kadetter 
- Hur utökar vi antalet träningslägerdagar och VC för landslagsgrupperna? 
- Hur utvecklar vi Utvecklingstrappan för svensk fäktning? 
- Hur skapar vi en fungerande Utbildningsstruktur för alla tränare och ledare inom 

Svensk fäktning? (Förslag till aktiviteter) 
- Utvärdera och implementera en landslagsorganisation för perioden 2020-2024 

 
Frågan om budgetutrymme och vad som var prioriterat lyftes, men det ansågs mer 
lämpligt att först invänta beslut om finansiering innan dessa diskussioner fördes.  
 
OD påpekade också vikten av att aktivitetsplaneringen är realistisk. Det kommer vara 
stort fokus 2020 på leverans på det vi planerat.  
 
Kring initiativet om idrottspsykologi noterades att en mer kraftfull frågeställning är 
önskvärd. Det bör också vara en del av projektet att fastställa vid vilken ålder vi ska 
börja med idrottspsykologi, snarare än att förutsätta det i beskrivningen.  
 
Beslöts:		
att JT förmedlar förslag på aktiviteter kring utbildning till Åsa Andersson.  
 
§ 2 Workplan 
JT presenterade förslag på Workplan för honom fram till årsskiftet.  
 
Behovet av fler genomtänkta aktiviteter för att samtliga ledare och aktiva i 
landslagsorganisationen skall förstå och internalisera våra värderingar noterades. 
Samtliga måste ha förhållit sig själva till varje värdering och svarat på frågan: vad 
innebär detta för mig? Vilka beteenden skall jag börja med/sluta med/göra mer av? 



Detta måste fångas upp och reflekteras såväl i JT:s workplan som i kommitténs 
värderingsarbete 
 
Beslöts:  
att JT ska komplettera med fler åtgärder kring värderingsarbete i sin workplan.  
att med den förändringen godkänna JTs workplan.  
 
§ 3 Alkoholpolicy efterlevnad 
Svenska fäktförbundets alkoholpolicy blev vid senaste styrelsemötet även en del av 
arbetsordningen. För att säkerställa fortsatt kännedom och efterlevnad bör den tydligt 
kommuniceras till alla delar av svensk fäktning.  
 
Beslöts:  
att JT informerar om policyn på kommande FK-konferens.  
 
§ 4 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum tisdag den 19:e november, 21:30-23.00, via Skype.  
 
 
Vid protokollet  
  
 
 
Josef Rizell 

 


