
 

 

KMK Protokoll 
Protokoll S 19-1, 2019-04-03 
Skype 3 april 19.00-21.30 
  
Närvarande:  
Ana Valero-Collantes, ordf(AV-C) 
Jonathan Bladin, Producent(JB) 
Kalle Dixellius, PR ansvarig(KD) 
Johan Maxe(JM) 
 
Förhindrade:   
Johan De Jong Skierus(JDS) 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Ana Valero-Collantes förklarade mötet öppnat. AV-C välkomnade och tackade 
samtliga för intresset och engagemang i KMK. 
  
§ 2 Varumärkesplan 
AV-C gick igenom varumärkesplanen. Detta är grunden för vårt kommande arbete. 
 
§ 3 Fördelning ansvarsområde 
Beslöts:  
att  
Sociala kanaler ansvarar AV-C, KD, JS 
Logistik/inventarier ansvarar JM samt JB  
Fäktkanal ansvarar JB, KD samt AV-C 
 
§ 4 Faställande av budget 
Beslöts:  
att faställa budget 2019  
 
§ 5 Fäktkanalen 
Lång dialog kring fäktkanalen , aktiviteter, betalningsmöjligheter, annonsering. Dock finns en 
del frågor. Kontakt kommer att tas med Solidsport för att få  svar på eventuella oklarheter 
efter att utvärdering är genomförd, under Q2. 
Beslöts:  
att JB tar fram en rapport  och utvärdering av samtliga svenska mästerskap kommer att 
genomföras efter USM. Därefter kommer möte med Solidsport att  bokas för att prata om 
eventuella oklarheter och utvecklingsmöjligheter. 
 
§ 6 Övergripande plan för lansering fäktkanal 
Beslöts:  
att förslag till plan presenteras till nästa möte efter säsongen. 
 
 
 



 

 

§ 7 Fäktkanalen guiden förslag 
Beslöts:  
att ge uppdrag till JB, JM att ta fram förslag inför nästa säsong efter att samtliga SM är 
genomförda för att ta lärdom om det som behöver utvecklas. 
 
§ 8 Producent roll 
AVC går igenom JB roll som producent, vi hade även en dialog om det operativa arbetet, 
samordning med arrangörer och förväntningar  
 
§ 9 Rapport JSM Kalmar 
Rapport från JB, framkom en del utvecklingsområde bl a logistik, samordning med 
arrangörer. JM och JB skulle ta fram förslag för checklista och plan  
 
§ 10 Mail, Teams, filer mallar 
Beslöts:  
att AVC pratar med AGOOD ID för att ordna, e-post åt JB, KMK samt behörighet i TEAMS och 
åtkomst  till mallar , filer med det grafiska profilen. 
 
§ 11 Övrigt 
Beslöts:  
att ta fram att göra lista samt planering av aktiviteter inför nästa säsong före 30 juni. 
att fortsätta samarbetet med fotograf för kommande SM samt svenska mästerskap där det 
behöv 
 
§ 12 Nästa möte  
Nästa möte bokas under Q3   
  
§ 13 Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
  
  
Vid protokollet  
  
  
Ana Valero-Collantes 
Ordförande  
 
 


