Svenska Fäktförbundet
Protokoll möte KLL via Teams 2020-09-24

Närvarande:
Josef Rizell, ordf.
Andres Lagerlöf
Christian Gustavsson
Martin Roth Kronwall
Adjungerade:
Peter Ejemyr (PE), tillträdande Landslagskoordinator

§ 1 Presentation Ekonomi Landslag
JR presenterade översiktligt de ekonomiska förutsättningarna för våra landslag att utgöra
underlag för strategiarbetet framåt.
§ 2 Nya Landslagskoordinatortjänsten, omfattning och uppdrag
PE redogjorde för förutsättningarna för den nya tjänsten (25 procent av heltid) som
Landslagskoordinator och för den plan för arbetsfördelning mellan KLL, kansliet och FK
som utgångspunkt för arbetet från 1/9. Ledamöterna ombads att till nästa möte läsa det
utskickade dokumentet ”Arbetsfördelning landslagsverksamheten…”
§ 3 Strategiska initiativ 2020
Genomgicks och diskuterades översiktligt de Strategiska Initiativ (SI) som utgör KLL:s
verksamhetsplan för 2020.
Beslutades:
att: ledamöterna läser igenom dessa SI mer noga till kommande möte så att kommittén
då kan besluta hur dessa SI ska modifieras inför nästa års verksamhet och budget. Tillika
bör ledamöterna också fundera på var man själv vill bidra.
§ 4 Utvecklingsplan
JR presenterade översiktligt den utvecklingsplan som ligger till grunden främst för
”Landslagsstöd X”. Målet till nästa version – som är oklart när den ska lämnas in – är att
utkristallisera vad vi vill ändra i den nuvarande planen, besluta om en ungefärlig tidsplan
för hur arbetet ska genomföras samt vilka som ska involveras.
§ 5 Elitföreningsrådet

JR gav bakgrunden till Elitföreningsrådet (i dagsläget DIF, FFF, UF, GFK, ÄFK och FFF) som
en metod att hålla kontakten och föra dialog med föreningarna.
Diskuterades alternativ till Elitföreningsrådet och hur vi vill föra dialogen med
föreningarna i framtiden.
Beslutades:
att: bordlägga frågan till nästa möte.
§ 6 Årshjul
Anmäldes KLL:s ”årshjul”, dvs de årligen återkommande arbetsuppgifterna och
avstämningstidpunkterna.
§ 7 Mötesplan och Protokollhantering
Beslutades:
att: onsdagar kl 21.00 är bra mötestidpunkt
att: avhålla nästa möte den 14/10 kl 21.00 på Teams
att: PE skriver protokoll, skickar utkast och att protokollet anses justerat om ingen har
anmärkningar inom tre dagar.
§ 8 Ytterligare kommittémedlemmar
Diskuterades ytterligare medlemmar i KLL. Ledamöterna uppmanades att fundera på
frågan.
§ 9 Svensk Ranking
PE redogjorde för tidigare beslut i KLL avseende uttagningskriterier för säsongen 2020-21
där förbundskaptenerna inför uttagning får ansvar för att göra en samlad bedömning av
tävlingsresultat. PE beskrev vidare svårigheterna med ett rankingsystem i en verklighet
där det är oklart vilka tävlingar som blir av, vilken status de får, vem som kan vara med
osv.
Beslutades:
att: godkänna den version av Svensk ranking 2020-21 som presenterades och som i princip
är en rullning av förra årets ranking men med osäkerhet kring om vissa tävlingar blir av.
att: uppdra åt PE att göra de nödvändiga löpande korrigeringar som blir följden av
inställda eller flyttade tävlingar eller förändrad status.

§ 10 Övriga frågor
Anmäldes av JR att han ämnar återkomma med en översiktlig bild av hur KLL:s
verksamhet ligger till ekonomiskt för år 2020.
Anmäldes att SvFF har att till RF lämna synpunkter på den remiss som regeringen skickat
ut angående framtida system för idrottsgymnasier.
Anmäldes av PE att det ev. finns behov av någon slags policy eller rådgivningsdokument
kring fäktresor i rådande läge och att PE i så fall skriver ett utkast.

Vid protokollet:
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