
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-13, 2019-12-03	
Landslagskommittén      Via telefon	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager (§1-3) 
Pierre Thullberg (PT), Generalsekreterare 
 
§ 1 Rapport möte med SOK 
JT redogjorde för vad som sagts vid hans senaste möte med Anders Wiggerud, sportchef 
med ansvar för fäktningen på SOK. Generellt sett är SOK nöjda med de fäktare som 
deltar i deras satsning ”talang 2022”. De anser dock att vi bidrar med för lite pengar till 
Miriam Schreiber.  
 
SOK signalerade att de anser att det är väldigt olyckligt om HPM-tjänsten försvinner 
och att de är beredda att fortsätta finansiera 50% av tjänsten fram till 31-12-2021. 
Försvinner HPM-tjänsten kan det i förlängningen påverka inte bara vår relation med 
SOK utan även vilket projektstöd vi kan få från RF. Utan HPM och framstående 
seniorresultat har SOK svårt att rekommendera projektstöd i den omfattning vi får nu.  
 
§ 2 Revision av strategiska initiativ 
I förra styrelsemötet lämnade styrelsen feedback på de strategiska initiativ som JT och 
KLL arbetat fram. JT föreslog följande åtgärder:  

• Det strategiska initiativet om Idrottspsykologi pausas. Styrelsen beviljade inte 
några pengar för detta initiativ 2020 och det finns ingen realistisk möjlighet att 
göra något av det på nollbudget. 

• En reviderad aktivitetsplan för det strategiska initiativet om utvecklingstrappan 
för att reflektera en mindre budget än vad som planerats från början.  

 
Det strategiska initiativet för att öka träningsläger- och tävlingsdagar fick inte den 
budget som önskats. Ett omfattande budgetarbete med träningsläger-ansvarig Göran 
Flodström har påbörjats men är ännu inte färdigt.  
 
Beslöts:  
att lägga fram de reviderade strategiska initiativen för styrelsen, med tillägget att 
utvecklingstrappan ska utgå ifrån det nya utbildningssystemet och det arbete som gjorts 
med åldersanpassad fys.  
 
§ 3 Konsekvenser av preliminär budget 2020-21 
Landslagsverksamheten tvingas till stora nedskärningar på många håll 2020. Bland 
annat kommer detta innebära ökat inslag av egenfinansiering till exempel på kadett- och 
juniormästerskap. Det finns heller inte utrymme för kadett- och 
juniorförbundskaptener.  



 
Under diskussionen uppdagades ett hål i finansieringen av träningsläger, uppgående till 
upp emot 200 000 kr. För att klargöra budgetläget kommer det vara en prioriterad 
uppgift att börja planeringen av träningsläger- och tävlingar för nästa säsong.  
 
Beslöts:  
att föreslå ett nytt möte med budgetgruppen dit även JT bjuds in.  
 
§ 4 HPM-tjänst 
Kommitténs syn på HPM-tjänsten, givet de besked som SOK lämnat är att vi måste 
undersöka alla möjligheter att ha kvar tjänsten. Om finansieringen kan lösas förordar 
kommittén att JT erbjuds den nya tjänsten.  
 
 
Vid protokollet  
  
 
Josef Rizell 

 


