Svenska Fäktförbundet
Protokoll möte KLL via Teams 2020-10-21

Närvarande:
Josef Rizell, ordf. (JR)
Andres Lagerlöf (AL)
Christian Gustavsson (CG)
Martin Roth Kronwall (MLK)
Adjungerade:
Peter Ejemyr (PE), kansliet

§ 1 Protokoll föregående möte
Genomgicks KLL:s protokoll från 2020-10-14.
§ 2 Arbetsfördelning KLL – FK – Kansliet
Genomgicks och diskuterades arbetsfördelning baserat på dokumentet ”Arbetsfördelning
landslagsverksamheten från 2020-09-01” (se ny version i bilaga till detta protokoll)
Beslutades:
att MRK ska rikta fokus på området arbetsledning av FK
att AL och MRK tillsammans tar extra ansvar för förbundets olika stödformer till fäktare,
den s.k ”Medaljplattformen”.
att JR leder arbetet med den kommande uppdateringen av förbundets utvecklingsplan
att bordlägga frågan om särskilt ansvar för landslagsstöd X och uppdra åt PE att kartlägga
vilka kontakter vi förväntas ha med SOK
att arbetet med att utveckla NIU läggs på sparlåga från KLL:s sida
att i övrigt arbeta i huvudsak utifrån vad som nedtecknats i dokumentet ”
Arbetsfördelning landslagsverksamheten” (se bilaga.)
§ 3 Träningslägerbudget
Diskuterades ekonomiskt utrymme för träningslägerverksamhet under resterande delen
av 2020.

Beslutades:
att kommunicera till FK att det för resterande delen av 2020 i huvudsak finns utrymme för
de lägeraktiviteter som går att genomföra, förutsatt att en översiktlig aktivitetsbudget
presenterat till landslagskoordinator och beslut tagits om storlek på ev.
egenfinansiering/lägeravgift.
§ 4 Strategiska initiativ
Genomgicks de fyra Strategiska Initiativ (avsnitt i verksamhetsplan) som ligger inom KLL:s
område. Uppmanades ledamöterna att inkomma med synpunkter kring huruvida dessa
ska rullas oförändrade över till nästa år eller hur de ska uppdateras
1.5 Hur utvecklar vi Utvecklingstrappan för svensk fäktning?
Konstaterades att detta initiativ kommit en bra bit på väg genom den konferens som hölls
på Bosön 2020-10-18.
2.1 Utveckla och erbjuda alla meningsfulla former av individstöd till elit: först seniorer sedan
för juniorer och kadetter
Uppdrogs till AL och MRK tillsammans omformulera detta SI om ”Medaljplattformen” inför
2021.
2.2 Utvärdera och implementera en landslagsorganisation för perioden 2020-2024
Beslutades:
att givet dagens läge avsluta detta SI med konstaterandet ekonomin har sattramar för
våra möjligheter att uppfylla målen.
2.3 Hur utökar vi antalet träningslägerdagar och VC för landslagsgrupperna?
Uppdrogs till CG att se över detta SI.
§ 5 SOK Budget för deltagare i Talang 2022
Diskuterades förutsättningar för de två fäktare som deltar i SOK:s program Talan 2022
(Miriam Schreiber och Elvira Mårtenson) och framhölls att Pontus Weman Tell har ett
arvoderat uppdrag att bistå i administrationen kring detta stöd och i kontakterna med
Anders Waggeryd på SOK. Det är Pontus som tillsammans med fäktarnas personliga
tränare som primärt ansvarar för hur stödet utnyttjas, givetvis inom budgetens ramar.
§ 6 Nästa möte
Beslutades:

att avhålla nästa möte 2/11 kl 21.00.

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

