
Svenska Fäktförbundet   Protokoll TK20-07, 2020-11-04 

Tävlingskommittén   Via Teams 
 

  

Närvarande: 
Thomas Åkerberg (TÅ) 
Stefan Clausen (SC) 

Pia Björk (PB)  
Mattias Edlund (ME) 

     

Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 

Frånvarande: 
Christian Gustavsson (CG) 

Josef Rizell (JR) 

 

 
§1 Mötets öppnande 

 

TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2 Fastställande av agendan 
 
Agendan fastställdes enligt förslag. 

 

§3 Föregående protokoll 
 

Protokoll TK20-06 gicks igenom. Påmindes om att protokoll godkännes för presentation i 

förbundsstyrelsen om inga kommentarer inkommit inom tre dagar från det att det skickats 
ut till TK:s ledamöter. 

 

§4 Tävlingsläget i Sverige och internationellt 

 

PE rapporterade läget med anledning av de skärpta allmänna råd som utfärdats av FHM i 
stora delar av landet och som resulterat i att nästan samtliga tävlingar och läger i Sverige 

ställts in under resterande del av 2020. 

 
Beslutades: 

att beslut om att ev. ställa in lag-SM tas när vi får information om huruvida FHM återtar 
eller förlänger av de skärpta allmänna råd som nu gäller i Stockholms län. Om dessa 
förlängs ställs lag-SM in. 

 

PE rapporterade vidare om läget vad gäller FIE- och EFC-tävlingar där ingen annan officiell 
information finna sannat än att man hoppas kunna återstarta den internationella 

säsongen fr.o.m januari men där detta ter sig allt mer osäkert samtidigt som det också blir 



allt mer osäkert huruvida det går att genomföra internationella mästerskap under våren 

2021. 
 

§5 Ansökningar JSM2022 och Sen-SM 2023 

 
Anmäldes att Göteborgs FK har inkommit med ansökan om att arrangera JSM 2022 samt 
SM för seniorer och juniorer 2023. 

 
Beslutades: 

att bordlägga frågan till nästkommande möte. 

 
§6 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning 
 
Anmälde SC att arbetet med omvärldsanalys, målbild och handlingsplan för förbättrad 
domarförsörjning har försenats p.g.a hög arbetsbelastning. 
 
Påpekades vikten av att ev. aktiviteter under 2021 finns definierade inom kor, inför 
styrelsens budgetarbete. 
 
§7 E-utbildningar och strategiskt initiativ om tävlingsverksamheten 
 
Diskuterades pågående planer för e-utbildningar / instruktionsfilmer kring 
tävlingsadministration, anmälningar till internationella tävlingar och utrustningskontroll. 
 
Bestämdes möten för att detaljplanera dessa produktioner. 
 

§8 Övriga frågor 
 
PE påpekade vikten av fler tävlingstillfällen ffa. om den internationella säsongen inte 

kommer igång under vintern 2020/21. Diskuterades det stora värdet av lag- och 
partävlingar. 
 

§7 Nästa möte 
 

Beslutades: 

att avhålla nästa möte den 19/11 kl 20.00 
 

§8 Mötets avslutande 

 
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet:    
 
 

 
 

Peter Ejemyr  


