
KFU     Protokoll KFU20-02, 2020-03-22 
 
Närvarande: Åsa Andersson, Monica Ahlqvist Arvidsson, Ulf Wikström 
Förhindrade: Patrik Joelsson, Börje Olsson, Björne Väggö  

 
1. Protokoll 

Beslöts 
att godkänna protokoll KFU20-01 
att godkänna minnesanteckningar från arbetsgruppen för nya föreningar 2021-02-18 och 
att göra vissa förändringar i brev till SDF (bilaga 1)  

 
2. Kommittéledamöter 

Styrelsen kommer att utse samtliga kommittéledamöter vid kommande möte. 
Konstaterades att Thomas Åkerberg i nuläget har utträtt men eventuellt återkommer. 
Björne Väggö har avgått som ordförande i Västsvenska Fäktförbundet. Gustaf Rasin avgår 
som ordförande i StFF vid kommande årsmöte men kvarstår gärna i kommittén. Sannolikt 
kommer någon av de tillträdande styrelseledamöterna att ingå i KFU. Emma Albinsson från 
LjFK som hjälper till med utvecklingsmodellen bör tillfrågas om hon vill vara ledamot. 
Beslöts 
Att ta kontakt med VSvFF samt StFF angående representanter 
 

3. Mötesplan och mötestruktur KFU 
Beslöts 
att fastställa mötesplan och mötesstruktur enligt bilaga 2 
  

4. Övriga frågor 
Fäktning ska vara med på Mästarnas mästare kommande helg. Marknadsföring av detta 
diskuterades. 

 
5. Nästa möte 

Nästa möte äger rum måndag 3 maj kl 19.00 
 

 

Bilaga 1 

KFU 
Nya föreningar  

Löpande arbetsdokument 
Minnesanteckningar möte 18 februari 2021 
Närvarande: Ulf, Pierre 
Dagordning 

• Manual för att starta ny fäktförening 



Förslaget till stadgemall har lagts upp på den kommande webbplatsen. En kortare tex ”Att 
komma igång med fäktverksamhet” har lagts upp. 

• Föreningsstadgar 
Vi kör på stadgarna enligt förslag 

• Text till SDF om att identifiera ”föreningsstartare” 
OK, men rubriken behöver ändras till ”Känner vi några potentiella fäktentreprenörer?” 
Ulf har redan satt igång processen i Sydsvenska Fäktförbundet. Viktigt med uppföljning 
från SDF gentemot föreningar för att processen ska funka. Pierre kontaktar övriga SDF. 

 
Nästa möte: Torsdag 25 mars kl 19.00. 
 
Känner vi några potentiella ”fäktentreprenörer”? 
Kommittén för föreningsutveckling och utbildning har startat en arbetsgrupp för att försöka öka 
antalet svenska fäktföreningar. Om det går att öka ”tätheten” av fäktföreningar på olika håll i Sverige 
förbättrar det förutsättningarna för bra verksamhet för alla föreningar och ett starkare distrikt.  
Fler föreningar innebär att det blir enklare att skapa samarbeten runt gemensamma tävlingar, 
utbildningar och andra projekt. Antalet fäktföreningar får också allt större betydelse för svensk 
fäktnings ekonomi. 
Vi skulle därför vilja be alla distriktsstyrelser om hjälp med följande: 
 

• Genomför en inventering av personer som kan ha förmåga och intresse av att starta en ny 
fäktförening på platser där det inte finns fäktning sedan tidigare. Det kan till exempel röra sig om en 
före detta fäktare som flyttat till en lämplig ort. 
 

• Försök få tag på kontaktuppgifter till personen och kolla om intresse finns. 
 

• Om den potentielle fäktentreprenören är intresserad av att göra ett fösök att starta fäktning, delta i 
processen och ta stöd av arbetsgruppen för nya föreningar inom Kommittén för föreningsutveckling i 
den utsträckning som behövs. 

 
Vi hoppas att ni tycker att detta projekt är intressant och väljer att delta. Vår målsättning är att redan 
under 2021 skapa åtta nya föreningar och kommittén har avsatt en budget för att stödja nya 
föreningar i uppstarten. Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något! 
 
 
Kommittén för föreningsutveckling 
Arbetsgruppen för nya föreningar 
 
Patrik Joelsson 
Monica Ahlqvist-Arvidsson 
Ulf Wikström 
 
Kontaktperson Ulf Wikström: ulf.wikstrom@fencing.se  
 



Bilaga 2 
Förslag innehåll KFU:s möten: 

1. Avrapportering av de följande strategiska initiativ som hanteras inom kommittén: 
a. Hur skapar vi en nationell och regional organisation som kan stödja Svensk 

Fäktning i att växa och behålla? 
b. Hur skapar vi en tränarutbildning i världsklass? 
c. Hur skapar vi en föreningsledarutbildning i världsklass 
d. Hur startar vi nya föreningar? 

2. Viktiga uppgifter 
a. 15 september: Inlämning av förbundsutvecklingsplan 2022-23 
b. 30 oktober: Förslag verksamhetsplan (strategiska initiativ) 
c. 31 december: Verksamhetsberättelse (återrapportering strategiska initiativ) 

3. Eventuella övriga aktiviteter som kommittén bedömer vara behövliga 
a. Årlig konferens för SDF-styrelser 
b. Årlig återkommande enkät om tillståndet i föreningar 
c. ”Covid-åtgärder” 

i. Kartlägga effekterna av covid-19 – hur är tillståndet i föreningarna? 
ii. Återtagande: Vi saknar dig: kommunicera 

iii. Fokusera: Få in igen i sociala sammanhanget: Kom igång-läger 12-17 år 
iv. ”Kom i form till JSM och USM-läger” 

 
 
Förslag mötesplanering 2021 
Måndag 3 maj kl 19.00-20.30: Avrapportera 
Måndag 14 juni kl 19.00-20.30: Förbundsutvecklingsplan 2022-23 
Måndag 16 augusti kl 19.00-20.30: Förbundsutvecklingsplan 2022-23 
Måndag 13 september kl 19.00-20.30: Förbundsutvecklingsplan 2022-23 
Måndag 18 oktober kl 19.00-20.30: Verksamhetsplan 
Måndag 29 november kl 19.00-20.30: Verksamhetsplan 

 


