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§ 1 Konferens om uttagningskriterier  
Den 14 januari har SvFF kallat till konferens om uttagningskriterierna för mästerskap. 
JT redogjorde för den presentation han förberett där KLL:s tankar med nuvarande 
system samt hur andra förbund tar ut till mästerskap beskrivs. Dessutom presenteras 
potentiella förändringar av uttagningssystemet. 
 
Bland annat diskuterades om vi ska föreslå ett ”coaches selection” i uttagnigskriterierna. 
SOK har vid flera tillfällen uppmanat förbundet om att detta skulle vara önskvärt för att 
fäktare som visat en lovande utveckling ska kunna tas ut även om de inte uppnått 
resultatkraven.  
 
OD uppmanade också JT att inkludera strategihuset i presentationen. Detta för att 
belysa att uttagningskriterierna bara är en av många viktiga komponenter för att 
landslagen ska lyckas.  
 
Dessutom diskuterades möjligheten att redan denna säsong öppna för deltagande i EM 
för lag som inte klarat resultatkravet för mästerskapen för att ge dem bättre möjligheter 
att klättra på VC-rankingen. Frågan lämnades efter diskussion.  
 
Beslöts:  
att JT implementerar de förändringar av presentationen han finner meningsfulla.  
 
§ 2 Budget kadett- och junior EM/VM 
I den preliminära budget som antogs av styrelsen i november 2019 fanns inga pengar 
för att finansiera ledare till kadett- och junior EM/VM. PT hade i samråd med JR 
författat ett beslutsförslag som skulle kunna skickas till styrelsen där nytillkomna medel 
i form av sponsring från Svenska Spel skulle kunna användas för att finansiera ledare på 
dessa tävlingar.  
 
Kommittén noterade att det föreslagna beslutet minskar möjligheterna att hitta fortsatt 
finansiering för HPM-tjänsten. Kommittén menade dock att det var en nödvändig 
prioritering att ändå finansiera ledare på kadett- och juniormästerskapen.  
 
Beslöts:  
att KLL rekommenderar beslutsförslaget till styrelsen.   



att PT ombesörjer beslutsprocessen med styrelsen.   
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