Svenska Fäktförbundet
KMK möte
Dagordning vid möte S20-05 27 april 2020, via Teams kl 18:30
Närvarande
Carola Petrini Nilsson
Oscar Larsson
Ulf Sennerlin
Pierre Thullberg(adjungerad)
Förhindrad: Kalle Dixelius
§1 Mötets öppnande
Ana öppnade mötet
§2 Kort presentation KMK
§3 Fastställande av dagordning
§4 SI 3.1 Hur kan vi använda kommunikation för att göra Svensk Fäktning till ett tillräckligt starkt
varumärke?
Ansvarsfördelning
Oscar: Analys och utvärdering föregående års statistik. Kalle tillfrågas om att delta i analysen
Carola och Ulf: Höjd innehållskvalité i Svensk Fäktnings sociala medier och hantering av fotografi
• Antal inlägg, taggningar, inte automatiskt publicera från instagram, hur säkrar man
bildkvalité och bör man ha en lägsta bildkvalité?
Bordläggs: Strategi för att skaffa annonsörer och andra intäkter till fäktkanalen
Ana: Utbildning för webbsändningar, media etc
§5 Genomgång Koncept kommunikation tävling 2019-2020
a) Inga ändringar föreslogs.
b) Kompetensutveckling för tävlingsarrangörer att leverera bättre foto. Stor enighet att
implementera en högre bildkvalitet i alla nationella tävlingar.
§6 Utvärdering arbetet hittills:
a) Ulf har gjort en större rensning på Instagram på konton förbundet följde som inte
hade fäktanknytning eller var inaktiva.
b) Inväntar skapande av rutiner tills Oscar är klar med matris.
§7 E-post
a) E-post konto samtliga ledamöter
b) E-post konto och ansvarig valdes Ana enhälligt.
c) Ana utsågs att vara huvudansvarig att svara på KMKs mail. Ana kan också delegera ut
till andra i gruppen att svara.
§8 Aktiviteter resten av säsongen
Försöka få tillskott en utomhustävling för många klubbar med gemensamt datum
30 maj.
§9 Övriga frågor

a) EFC webinar nytt datum för genomförande 20 maj 18:00
b) Swishinsamling till en instagram och facebookkampanj skulle Ana kolla upp med
Pierre.
c) Innehåll i en sådan instagram och Facebookkampanj samt målgrupper bordlades till
nästa möte.
d) Profilnamn på FB och instagram skall ändras till @swedishfencing
§10 Nästa möte3 juni 18:30 via Teams
12 augusti 18:30 via teams
§10Mötets avslutande

Vid protokollet
Pierre Thullberg tom paragraf 4
Ulf Sennerlin from paragraf 5

