Möte landslagsledningen 2016-03-16
Deltagare:

Henning Österberg, ordf
Johan Harmenberg
Orvar Jönsson
Jonas Thunberg
Peter Barvestad (grenledare värja)
Martin Roth Kronwall (grenledare florett)
Pierre Thullberg, adjungerad

Förhindrad:

Björne Väggö (grenledare damvärja seniorer)

1. Henning öppnade mötet och hälsade Jonas välkommen som nyinvald ledamot
2. Yttrande från uttagningskommittén till styrelsen över UF:s skrivelse angående uttagningen till
JVM.
Uttagningskommittén anser att uttagningskriterierna bör upprätthållas och UF:s anhållan
avslås.
Förutom Linus Islas Flygare uppfyller ingen av lagmedlemmarna de kriterier som har
fastställts för uttagning till JVM. För individuell kvalificering till junior-VM krävs att fäktaren
tagit minst 8 FIE-poäng på JVC som ingår i Svensk ranking eller junior-EM.
Landslagskommittén har i uttagningskriterierna tagit hänsyn till att lag som har möjlighet till
framskjutna placeringar ska kunna få möjlighet att ställa upp på junior-VM och medger i
reglerna att ett lag som tar sig till semifinal på junior-EM automatiskt kvalificeras till juniorVM. Herrvärjlaget placerade sig på junior-EM på 13:e plats vilket är långt ifrån
kvalificeringskravet.
3. Läget med förändringar i uttagningssystemen föranledda av förändringar i FIE- och EFCkalendrarna inför nästa säsong
Beslöts att ge grenledarna i uppdrag att till nästa möte den 14 april inkomma med förslag till
eventuella förändringar av tävlingsurval i Svensk ranking inför nästa säsong.
4. U23-EM: Uttagning
Värja damer
Emelie Mumm
Åsa Linde
Viktoria Lejon
Värja herrar
Erik Nilsson
Maximilan Fagell
Rémy Lando Trottein
Florett damer
Ester Schreiber
Harriet Rundquist
Cristina Valero Collantes
Dillshodahon Mustafaeva

Florett herrar
Vincent Mindelöf
Sebastian Persson
Jordanis Papadopoulos

5. U23-EM: Ledare
Utsågs Sofie Larsson som förklarat sig vara beredd att åta sig uppdraget
6. U23-EM: Övrigt
Praktiska bestyr, PM, hotell etc får diskuteras med Björne Väggö som samordnar U23-EM.
7. KJVM i Bourges: Läget
MRK rapporterade om förberedelser. Hotell är bokat. Vi har fått ett bra placerat hotell.
Ackrediteringar är beställda. PM läggs ut när styrelsen fattat beslut om ärendet i punkten 1.
8. EM-deltagande
Filip Hedenskog har skrivit till ordföranden och frågat om han kan bli uttagen till EM trots att
han inte deltar på SM. MRK fick i uppdrag att svara Filip.
9. Planerna för den framtida landslagsorganisationen och personalsituationen inför nästa
säsong.
Styrelsen fattade inga beslut om landslagsverksamheten (förutom att välja in JT i
landslagskommittén) vid sitt senaste möte. Ett beslut i frågan om personalorganisation i
landslagsverksamheten behöver fattas av styrelsen senast 10 april. Det är inte osannolikt att
beslutet då kommer att gälla enbart en ettårig anställning för säsongen 2016-17.
10. Nästa möte
Landslagsledningsmöte 14 april
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