Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK20-04, 2020-06-10
Via Teams

Kallade:
Thomas Åkerberg (TÅ)
Stefan Clausen (SC)
Pia Björk (PB)
Christian Gustafsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
Förhinder
Josef Rizell (JR)
Mattias Edlund (ME)
UTKAST
§1 Mötets öppnande
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag.
§3 Föregående protokoll
Beslutades:
att godkänna protokoll TK20-03, 2020-05-14
§4 Tävlingsläget inför hösten
PE rapporterade från de möten RF haft med specialidrottsförbunden där man informerat
om regler och tolkningar kring idrottstävlingar i tider av covid-19. PE föredrog vidare
förslaget till ”Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid
fäkttävlingar” och smärre justeringar gjordes.
Beslutades:
att fastställa dokumentet ”Regler och rekommendationer för minskad risk för
smittspridning vid fäkttävlingar”
att presentera och förankra detta vid ett Teams-möte med samtliga föreningar tisdagen
den 16/6 kl 20.00.
§5 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning
Diskuterades kring domarfrågor. Påmindes om tidplanen i det strategiska initiativet

30 sep
30 okt
30 okt

• Omvärldsanalys kring utbildning, tillgång, status och motivation kring domare
• Ta fram målbild kring domarförsörjning
• Handlingsplan och budget klar för motivering, rekrytering och utbildning av domare

Diskuterades behovet av ett domarutbildningsmaterial som SvFF själva äger.
Beslutades:
att SC inventerar vilka utländska material som finns och som vi kan översätta och bygga
vidare på.
§6 Strategiskt initiativ om tävlingsverksamheten
TÅ rapporterades om arbetet med en första instruktionsvideo om registrering på
fencing.se och beställning av licenser. Inspelning sker den 17/6.
§7 SM 2020
Diskuterades vilken eller vilka tävlingar som kan få status som SM under hösten 2020,
eventuellt Kanikowski Cup, florett och Aramis Cup, värja.
Beslutades:
att bordlägga frågan till nästa möte.
§8 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§9 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte onsdagen 20/8 kl 20.00.
§10 Mötets avslutande
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

