Svenska Fäktförbundet
Elitföreningsrådet
Möte elitföreningsrådet 20160207 kl 17-ca 19.30, Idrottens Hus
Närvarande
Lars Liljegren, ordf (LL)
Fredrik Eriksson, Föreningen för Fäktkonstens Främjande (FE)
Angelika Gyllenhoff, Djurgårdens IF Fäktförening (AG)
Jonas Nordstrand, Upsala Fäktförening (JN)
Aleksandar Matic, Göteborgs Fäktklubb (AM), via Skype
Pierre Thullberg, generalsekreterare SvFF (PT)
Förhindrad: Carola Bladin, En Garde Fäktförening (CB)
1. Instruktion för landslagsorganisationen
Denna text diskuterades ur olika perspektiv
Inledande stycke om jäv: Detta stycke ifrågasattes då det talar om förtroendevalda och
dokumentet handlar om anställda. Det är också tveksamt om anställda ska omfattas av
kravet patt avstå från beslut vid jäv då de är professionella och förväntas vara helt lojala
mot SvFF. Förmodligen är det lämpligare att ha en text om klarhet, transparens, krav på
belägg och stöd för fattade beslut mm. Det kan vara lämpligt att ersätta dessa jävstexter
generellt i SvFF med generella riktlinjer för vad som ska gälla SvFF:s handläggning
Den tänkta organisationens funktionalitet:
Det bör läggas till i FK:s instruktion att de ska vara ledare på tävlingar.
FE: Hur ska samverkan med föreningar fungera? Kommer viktig information om de
aktiva, till exempel testresultat, att nå fram till föreningstränare och föreningsledningar?
Blir det ett system? Samverkan med föreningar är sist på förbundskaptenens
uppgiftslista.
AM: Sportchefen har inte så mycket att göra. Däremot kan förbundskaptenernas uppgift
att samverka med föreningstränare ta mycket tid. Förbundskaptenens uppgifter riskerar
att göra anställningen mindre attraktiv eftersom det mycket handlar om att organisera
och vara ledare på tävlingar.
AG: Förslaget borde fungera. Det är viktigt att lyfta fram karriärvägen som
landslagsorganisationen kan innebära för föreningarnas tränare och de fördelar som en
yrkesmässig utveckling kan innebära för arbetsgivarna.
JN: Förslaget ser OK. Det kan säkert finnas faktorer som vi inte känner till nu och
instruktionen kan behöva förändras efterhand men det funkar att börja med.
Nyckeltal
I det stora hela ansågs nyckeltal vara en god idé och de föreslagna områdena och
enskilda nyckeltalen vara OK vid ett första påseende.
Diskussioner uppkom om målsättningarna för de enskilda nyckeltalen. AM: Vid 50
träningslägerdygn 2022 måste många vara förlagda utomlands. Målsättning för

världsranking DF 2022 är för lågt satt och kanske även för andra vapen. Målsättningen
bör vara OS-kvalificerande, dvs topp åtta.
Konstaterades att målsättningarna i nyckeltalen, när det bestämts vilka nyckeltalen ska
vara, kommer att fordra ytterligare diskussioner och förankring i Elitföreningsrådet och
i andra sammanhang.
3. Fortsatt verksamhet i elitföreningsrådet
Nästa möte: 15 februari kl 17 via Skype.
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