Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK17-02 - 2018-05-06
Via Skype

Kallade:
Aleksandar Matic (AM)
Ana Valero Collantes (AVC)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
Vendela Runold (VR)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
§ 1 Mötets öppnande
AM förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av agenda
Agendan fastställdes med tillägg ”E-postadresser” under övriga frågor.
§ 3 Kalender 2018-19
PE rapporterade kort att kalenderarbetet inför 2018-19 är klart, givet att StFF lyckas
boka lokaler utifrån detta.
Noterades: Challenge Bernadotte flyttats till 17 februari.
Beslutades:
att fastställa kalendern enligt förslag (under förutsättning av lokalbokningarna).
att PE publicerar
§ 4 Tidtabell och process för att bestämma kommande SM-tävlingar
Diskuterades: tidtabell och process för att bestämma kommande SM-tävlingar.
Kommittén förklarade sig huvudsakligen nöjd med den policy som gäller.
Konstaterades: att policyn säger att 1/10 året före det att säsongen inleds är deadline
för ansökan.
Noterades: att en ansökan, primärt avseende junior-SM 2020, inkommit från KF99.
Beslutades:

att PE uppdaterar policydokument och artikel på fencing.se
att PE svarar KF99 med tack för ansökan
§ 5 Masters 2018-19
Diskuterades: masterserien inför säsong 2018-19.
Konstaterades: att intresset för masters för juniorer har varit svagt under ett flertal
år.
Beslutades:
att under säsongen 2018-19 arrangera en mastersserie för kadetter (U17) och
Ungdomar (U15).
att PE publicerar tävlingskalender och regler för masters 2018-19 så snart alla
lokalbokningar är säkrade.
§ 6 Rekrytering och beslut om domare till FIE- och EFC-tävlingar
Diskuterades: rekrytering och beslut om domare till FIE- och EFC-tävlingar.
Diskuterades: problemet med få FIE-domare på florett.
Beslutades:
att SC är fortsatt domaransvarig i SvFF, rekryterar och utser förbundets pliktdomare
löpande, vid behov i samråd med AM och PE. SC informerar TK vilka som utsetts vid
nästkommande mötestillfälle
att ta upp florettdomarsituationen på kommande möte
§ 7 GDPR och Ophardt
PE rapporterade kort om de kommande kraven med anledning av GDPR samt om
planerna från Ophardt att lansera ett nytt system under sommaren. Konstaterades:
att detta kommer att kräva en märkbar andel av kansliets resurser under resten av
2018.
§ 8 TB inför 2018-19
Diskuterades: Tävlingsbestämmelserna inför säsong 2018-19.
Beslutades:
att AM skriver ett utkast till kommande möte innehållande förslag om:

-

nya licenskostnader (beslutat i styrelsen)
regler för eliminering efter poule vid JSM
ev. nytt förslag kring nivå på domarböter

§ 9 Övriga frågor
Anmäldes: att mailadresserna kalender@, domare@ och mrst@ nu är omstyrda till
tk@fencing.se.
§ 10 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 7 juni 20.30.
§ 11 Mötets avslutande
AM förklarade mötet avslutat.
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