Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK20-05, 2020-08-27
Via Teams

Kallade:
Thomas Åkerberg (TÅ)
Stefan Clausen (SC)
Pia Björk (PB)
Christian Gustavsson (CG)
Josef Rizell (JR)
Mattias Edlund (ME)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare

§1 Mötets öppnande
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes med tillägget §8 Masters.
§3 Föregående protokoll
Beslutades:
att godkänna protokoll TK20-04
§4 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning
Genomgicks det strategiska initiativet kring domarförsörjning och de aktiviteter som är
planerade för hösten 2020. SC meddelade att han är trygg med att hinna med
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

Från såväl övriga kommittén som kansliet framhölls att SC är välkommen att be om assistans
i arbetet men att han måste driva arbetet framåt.
§5 Strategiskt initiativ om tävlingsverksamheten
Genomgicks det strategiska initiativet kring utbildning i bl. tävlingsledning mm.
Noterade att PE och TÅ i juni producerade två instruktionsfilmer som finns publicerade på
fencing.se. Diskuterades hur gå vidare och vad som bör prioriteras.

Beslutades:
att avhålla ett särskilt planeringsmöte kring kommande e-utbildningar och instruktionsfilmer
den 8/9 kl 21.00. PB, ME, TÅ och PE anmälde intresse.
§6 Tävlingsläget inför hösten
PE avrapporterade dels om tävlingarna i närtid, dels om förtydliganden som kommit från
RF.
Beslutades:
att revidera ”Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid
fäkttävlingar” och att PE publicerar på fencing.se.
§7 SM 2020
Beslutades:
att SM individuellt för seniorer på florett och värja arrangeras i samband med Aramis Cup
28-29/11 och SM individuellt för seniorer på sabel arrangeras i samband med lag-SM i
Stockholm 12-13/12.
§8 Masters
PE föredrog förslag till Masters-serie för säsongen 2020-21.
Beslutades:
att anta förslaget och uppdra till PE att publicera.
§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§10 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 1/10 kl 20.00.
§11 Mötets avslutande
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

