Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK18-07 - 2018-12-10
Via Skype

Kallade:
Aleksandar Matic (AM)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
Eva Löfgren (EL)
Förhinder:
Ana Valero Collantes (AVC)
Vendela Runold (VR)

§ 1 Mötets öppnande
AM förklarade mötet öppnat. Hälsade EL välkommen till kommittén.
AVC gör sitt sista möte.
§ 2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag med tillägg av punkt om att godkänna protokoll.
§ 3 Godkännande av protokoll 2018-06
Beslutades:
att godkänna protokoll 2018-06.
§ 4 Senior SM 2019
Efter att det beslutats att inte delta i SM-veckan i Malmö så har enda alternativet
varit att ordna SM i Stockholm i April 2019. Peter Ejemyr har sonderat med klubbar
och distriktsförbundet och SAF ställer upp och organiserar SM i april.
Nyckelpersoner blir Stefan Clausen, Eva Löfgren, Fredrik Sjödahl, Salek Altauz, Sten
Wessman och Robert Rehbinder. Alla är vidtalade och klara.
Beslutades:
att utse SAF som arrangör av SM 2019.
§ 5 Förslag regeländringar på FIE kongressen 2018
Återrapportering om de regeländringar som föreslagits till FIE kongressen som hölls
veckan innan.

TK-noterar:
Förslag kring regeländring i florett (vit lampa) och sabel (fleché) drogs tillbaka, tester
kommer dock genomföras fram till OS. Förslag om ny regel för non-combativite gick
igenom.
§ 6. Budget 2019 för TK
TK har ansvar för budgetpost 5 i SvFFs budget. Reviderat budgetförslag
presenterades. Posten pliktdomare behöver minskas och åtgärder diskuterades.
- När det går ta beslut i tid om domare som ska utses för att få billigare hotell och
resa.
- Att TK informeras om beslut på kansliet som medför domarkostnader.
- Att be KLL och förbundskaptenerna se över om man kan välja tävlingar så att
kostnader för domare (och för tävlande) kan hållas nere.
Beslutades:
att förslå reviderad budget till styrelsen med noteringarna att det är en risk att
licenserna inte ger lika mycket intäkter som planerat och pliktdomaravgifterna ökar
grund av ökat tävlande.
§7 Övrigt
§ 8 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 21/1 kl 19.30.
§9 Avslut
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll.
Vid protokollet:

Justeras:

Aleksandar Matic

Josef Rizell

