
Svenska Fäktförbundet   Protokoll 2017-02-21 
Kalendergruppen   Skype-möte 
 
  
Närvarande: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
Peter Gustafsson (PG) 
Stefan Wramner (SW) 
     
Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Ana Valero Collantes förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Masters 2016/17 
 
Diskuterades utdelning av vandringspokaler samt platspokaler. 
 
Beslöts att: 
 
- PE inom kort mailar nuvarande innehavare av vandringspokaler samt inhämtar 
information om namnskyltarnas storlek och färg 
 
- SW hanterar beställning av 3 platspokaler per klass i 16 klasser.  
 
- AVC vidarebefordrar skyndsamt uppgifterna från förra året till SW. 
 
- Följande har ansvar på plats  

• Karlskrona: SW 
• Malmö: PG 
• Köpenhamn: (AVC pratar med Martin) 

 
- PE vid utdelning är "backup från hemmet" för att kontrollräkna sammanlagda 
resultat. 
 
§ 3 Masters 17/18 och framöver 
 
Diskuterades i breda termer samtligas tankar kring Masters 17/18 och framöver.  
 
Identifierades ett antal möjliga övergripande handlingsalternativ.  
 
Alt 1. Ändra så lite som möjligt (förutom att stryka klassen YU) 
Alt 2. ”Slå samman” med Svensk Ranking 
Alt 3. Skapa en serie separerad från svensk ranking 
Alt 4. Lägga ner 
 
Beslöts: 
att för säsongen 2017/18 agera enligt alt 1 ovan samt att vidare utreda övriga 
alternativ. 



 
 
§ 4 Checklista för styrelsen vid svenska mästerskap 
 
Beslöts: 
att ev. synpunkter lämnas till PE senast 26/2, därefter överlämnas dokumentet till 
styrelsen. 
 
§ 5 Arbetsplan handbok arrangörer 
 
Diskuterades arbetet med att ta fram en handbok för arrangörer. SW berättade om 
sina planer på att inför SM 2018 låta medlemmar från GoFK ”praktisera” på andra 
stora fäkttävlingar och därifrån skapa en handbok för arrangörer. 
 
§ 6 Kalenderarbetet 
 
FIE har nyligen meddelat sin beslutade kalender. EFC bör komma med sin kalender 
om någon vecka. 
 
PE arbetar in all ny information i existerande kalendersdokument och flaggar 
därefter för ev. konflikter och behov av ändringar. 
 
§ 7 SM-arrangörer 
 
Diskuterades SM på Gotland våren 2018. 
  
§ 8 Nästa möte 
 
Beslöts: 
att avhålla nästa möte över Skype kl 21.00 den 21 mars. 
 
 
 
Justeras    Vid protokollet 
 
 
 
 
Ana Valero-Collantes   Peter Ejemyr 
Ordförande 
	
	


