Möte landslagsledningen 2016-04-14
Deltagare:

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

1. Mötet öppnades
2. Uttagningssystemet 2016-17
a. Formuleringar diskuterades och ändrades, rättelser av sakuppgifter gjordes.
b. Pierre klargjorde att kansliet inte kan ta ansvar för att poängen blir rätt när
poänggivningen vid vissa internationella tävlingar utvidgas från topp 64 till topp 256 i
syfte att premiera internationellt deltagande eftersom det inte alltid är känt hur
många som kvalificerade sig i poulen. Alla sådana frågor och synpunkter kommer att
vidarebefordras till grenledarna.
c. Pierre klargjorde vidare att vi inte har tidigare erfarenhet av att arbeta med
poänglistor där olika antal tävlingar får räknas bort beroende på hur många tävlingar
som ingår totalt och kansliet kan inte lämna några garantier att det kommer att
fungera.
d. I analogi med hur svensk ranking fungerar i andra klasser bör senior-EM och –VM tas
bort från U23-rankingen och U23-EM läggas till.
Beslöts
att SvFF:s ledare på varje tävling har ansvar för att samla in uppgift om tävlingsformeln
att på samtliga vapen stryka senior-EM och senior-VM från Svensk ranking för U23
samt att i samma ranking lägga till U23-EM
att fastställa uttagningssystemen samt ge Pierre i uppdrag att lägga in de beslutade
ändringarna
att det fastställda uttagningssystemet ska skickas ut omgående för slutligt
godkännande av landslagsledningens samtliga medlemmar senast måndag 22 augusti.
3. Rangordning av sökande av RF:S och Svenska Spels elitidrottsstipendium
Johan redogjorde för utskickat underlag där de tre sökande kartlagts enligt de kriterier som
fastslagits för detta stipendium.
Beslöts
att de sökande ska rangordnas 1) Ester Schreiber 2) Ebba Karlsson 3) Anton Kimfors
att det i skrivelsen till RF bör framhållas att Ester och Ebba ligger mycket nära varandra i
väsentliga bedömningshänseenden
att ge Johan i uppdrag att författa skrivelsen till RF som kommer att skickas in måndag 22
augusti.
4. Nästa möte
Via Skype onsdagen den 31 augusti.
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