
Svenska Fäktförbundet   Protokoll TK20-02 – 2020-04-15 

Tävlingskommittén   Via Skype 

 
UTKAST 

 

Närvarande:    
Thomas Åkerberg 

Stefan Clausen (SC) 

Pia Björk 
 

Adjungerad: 

Peter Ejemyr (PE) Bitr. generalsekreterare 

 

Förhinder: 

Josef Rizell (JR) 

Mattias Edlund (ME) 
Christian Gustafsson (CG) 

 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 

TÅ förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 

§2 Arbetet i TK – vad ligger framför oss och vem gör vad  

 
Efter en kort presentationsrunda presenterade TÅ utgångspunkterna för TK:s kommande 

arbete. Genomgicks ansvarsområden och arbetsordning. Diskuterades översiktligt de 

indikatorer som togs fram 2017 och som därefter legat i träda.  

 

Noterades att Senast 15 september varje år ska TK till styrelsen rapportera utvecklingen av 

de beslutade indikatorerna för det svenska tävlingssystemet föregående säsong 

tillsammans med en kortfattad skriftlig analys. Kommittén ska tillika den 15 januari varje 
år rapportera resultaten från arbetet med de strategiska initiativen inom kommitténs 

område. 

 
Diskuterades särskilt de två strategiska initiativ som ligger inom TK:s ansvarsområde: ”1.3 

Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av kompetenta domare på alla nivåer?” och ”1.4 

Hur kan vi utbilda och utveckla så att tävlingarna blir fler och bättre?”. 
 

Huvudansvarig för det förra är SC i sin roll som ordförande i domarkommissionen och SC 

har också i uppdrag att ett ensidigt dokument (i SI-formatet) innehållande Mål, 

Nulägesbeskrivning, Insikter, Milstolpar och Aktiviteter. 
 

Ansvaret för det senare SI (utveckling av tävlingar) måste fördelas. TÅ behöver resonera 

med generalsekreteraren om plattform för digitala utbildningar. 
 



 

§ 3 Fastställande av agendan 

 
Agendan fastställdes enligt förslag. 

 

§ 4 Föregående protokoll 
 

Beslutades: 

att godkänna protokoll TK20-01. 
 

Diskuterades för- och nackdelar med att publicera protokollen offentligt. Noterades att 

med offentlig publicering måste protokollen vara mer försiktiga och återhållsamma. 

 

§ 5 Tävlingsläget maa. corona  

 

PE redogjorde för läget vad gäller inställda tävlingar. I dagsläget är samtliga resterande 
nationella och internationella tävlingar under säsongen 2019-20 inställda eller 

framflyttade utan säkert nytt datum. 

 
PE redogjorde för tankarna att så långt som möjligt undvika att situationen får 

dominoeffekter under flera säsonger och så långt som möjligt lägga ut säsongen 2020-21 

så normalt som möjligt med hänsyn tagen till FIE och EFC. 

 
Föredrogs ett förslag till kommunikation. 

 

Beslutades: 
att bifalla förslaget. PE publicerar så snart som möjligt. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

§ 6 TB inför nästa säsong  

 

PE föredrog kort det utskickade arbetsdokumentet med ändringsförslag inför nästa 

säsong. 
 

Samtliga ombads att inför nästa möte inkomma med synpunkter. 

 
SC ombads inkomma med justeringar avseende tävlingsform på lag-SM. 

 

§ 7 Övriga frågor  
 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

  



§ 8 Nästa möte 

 

Beslutades: 

att avhålla preliminärt boka kommande möten: 
  

- Torsdag 14/5 kl 20.00 
- Onsdag 10/6 kl 20.00 

- Torsdag 20/8 kl 20.00 

  
 

 

§ 9 Avslut 

 

TÅ avslutade mötet och önskade trevlig kväll. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
 

 

 
 

Peter Ejemyr    Thomas Åkerberg 


