Svenska Fäktförbundet
Kommittén för marknadsföring och kommunikation

Protokoll KMK 20-2, 2020-06-03
Teamsmöte

Närvarande:
Ana Valero Collantes
Oscar Larsson
Carola Petrini Nilsson (t o m § 2)
Ulf Sennerlin
Adjungerad:
Pierre Thullberg
Förhindrad:
Kalle Dixelius
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Pierre utsågs till att skriva
protokoll.
§ 2 svenskfäktning.se
Pierre redogjorde för ett projekt som inletts för att byta teknisk plattform (CMS, content
management system) för svenskfäktning.se, från nuvarande BeGood till Wordpress.
Målsättningarna är att:
Skapa möjlighet till fortsatt utveckling av webbplatsen. BeGood kommer att avvecklas.
Wordpress är det helt dominerande cms:et idag och det har utvecklats ett stort antal s k
”plug-ins” som kan anpassas för att öka funktionaliteten.
Underlätta målgruppsanpassningen av svenskfäktning.se. De målgrupper som prioriteras
enligt varumärkes-/kommunikationsplattformen är: Potentiella nya fäktare, media,
sponsorer och de som vill starta ny förening. Detta återspeglas inte i den nuvarande
webbplatsens struktur och utseende.
Stärka formerna för kommunikation internt inom svensk Fäktning, bland annat genom
nyhetsbrev.
Carola påpekade att den nuvarande strukturen är otillfredsställande, relevant innehåll
svårt att hitta och ofta föråldrat. Det är därför lämpligt att inleda med att bringa reda i
detta.
•

§ 13 Kommitténs arbete hittills
Följande konstaterades om verksamheten hittills under 2020:

En rensning har genomförts framför allt bland de instagramkonton som SvFF följer.
•

Råd till föreningar om sociala medier har tagits fram.

•

En inventering av alla föreningars hemsidor och sociala medier har gjorts och det
finns numera en komplett förteckning.

•

Under de senaste månaderna har föreningarna uppmanats att skicka in bilder och
text från sina aktiviteter under coronapandemin. Flera föreningar har hörsammat
uppmaningen och möjliggjort ett antal inlägg i Svensk Fäktnings Instagram och
Facebook. Inläggen har i vissa fall fått stor spridning och många interaktioner.

•

Kontakt har tagits med SVT om möjligheterna att få en serie ”utmanarmatcher”
bevakade av SVT utifrån en idé från StFF. Under det att diskussionerna pågick blev
det klart att fotbollen och andra utomhusidrotter kommer att komma igång med
sina säsonger inom kort och SVT tackade till slut nej. Dock har kontakter tagits inför
framtida projekt.

•

Material, underlag, foton mm som ska publiceras på Svensk Fäktnings sociala
medier kan enbart skickas till kmk@fencing.se. Det är inte möjligt för kommittén
att hantera material som behöver laddas ned eller skärmdumpas från andra
konton.

§ 4 Aktiviteter under resten av året
Denna fråga bordlades till nästa möte.
§ 5 Övriga frågor
På nästa möte kommer KMK att diskutera möjligheterna att stödja och samordna
föreningarnas rekryteringsansträngningar inför hösten.
§ 6 Nästa möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 25 juni kl 18.30 via Teams.
§ 7 Mötets avslutande
Ana tackade de närvarande och avslutade mötet

2020-06-09/PT

