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Ordföranden har ordet 
 
Verksamhetsåret 2018 var ett avgörande år för att komma tillbaka till uthållig 
internationell framgång för svensk fäktning, såväl som för att bredda sporten i Sverige.  
 
Årsmötet antog en ny ambitiös Vision 2028 med tillhörande strategier, planer samt nya 
värderingar som skall understödja verksamheten. Vi som arbetat med exekveringen av 
verksamhetsplanen 2018 har lärt oss mycket. Både om ytterligare behov av att spetsa 
och förtydliga planerna inom vissa områden för 2019 och framåt, och för att sätta mer 
realistiska planer i förhållande till vår nuvarande förmåga att leverera på dem. Vår 
verksamhetsplan 2019 skall i mångt och mycket reflektera dessa lärdomar.  
 
För mig personligen har mitt engagemang i Svensk Fäktning 2018 innehållit både 
glädjeämnen och rejäl motvind. På glädjefronten kan jag konstatera att vi börjar se flera 
lovande resultat på juniorsidan och att vi nu har en allt starkare landslagsorganisation. 
Jag blev också upplyft av den fantastiska respons vi fick på vår nysatsning ”Musketören” 
där personer och företag valt att gå in och stödja vår elitsatsning ekonomiskt. 
Musketörsgänget har också haft sin första samling i förbindelse med Lag SM i december - 
det kommer mer och vi skall bli fler!!!  
 
Motvind har vi haft vår beskärda del av under året och jag tänker bl.a. på att vi haft en 
större omsättning av frivilliga och anställda än önskat. Då flera av oss dessutom är 
relativt nya i arbetet med verksamheten har vi fortfarande inte tillräckligt tight koppling 
mellan budget och aktiviteter vilket för 2018 lett till ett oacceptabelt stort underskott i 
rörelseresultatet.  
 
Vi tar lärdom av detta och inför flera förändringar i budgetarbetet 2019; dels kommer vi 
budgetera för ett signifikant överskott i verksamheten för att påbörja återuppbyggnaden 
av det egna kapitalet, dels har vi nagelfarit varje kostnadspost för att se hur vi kan 
spendera våra medel ännu smartare. Vi kommer också att föra ut budgetansvaret till de 
som är ansvariga för de aktiviteter som skall genomföras så att vi löpande under året kan 
rätta mun efter matsäck. 
 
Avslutningsvis har vårt mycket viktiga arbete med att attrahera sponsorer visat sig vara 
mer omfångsrikt och arbetskrävande än vi först antog. Detta för att vi skall få till ett 
verkligt attraktivt sponsorerbjudande som vi också kan leva upp till. Vi börjar nu få på 
plats ett riktigt bra tänk som skall tas ut till presumtiva sponsorer under första halvåret 
2019. 
 
Otto Drakenberg 
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I korthet: Prestationer och resultat i Svensk Fäktning under 2018 
	

Antagen av ny långsiktig vision, 
strategi och värderingar 2028 
som har sjösatts och 
trycktestats	

Nytt arbetssätt med 
kommittéer för att få kritisk 
massa i våra frivilligresurser 
och flytta ut beslutsfattandet 
till flera	

Miriam Schreiber rankad etta 
på den europeiska kadett-
rankingen vid årets slut	

Elvira Mårtensson erövrade 
brons på junior-EM i Sochi 

Jonathan Svensson blev 
bronsmedaljör vid junior-VC 
Riga 

Elvira Mårtensson och Miriam 
Schreiber har antagits till SOK:s 
Talang 2022-program 

Projektet Musketören drog in 
en kvarts miljon kronor till 
Svenska Fäktförbundet 

Linus Islas Flygare har särskilt 
stöd från SOK under våren 2019 

Ett inspirationsseminarium om 
sponsring genomfördes i 
september  

Arbetet med att åstadkomma 
en förbättring av OS-
kvalreglerna har inletts 

Ramverk och handlingsplan för 
”good governance” inom 
Svensk Fäktning fastställt 

Ny grafisk profil för Svensk 
Fäktning och Svenska 
Fäktförbundet 

Fäktkanalen lanseras med 5000 
visningar under året 

Intensifierat arbete på sociala 
medier och fokus på att stärka 
varumärket 

Implementering av nytt system 
för tävlingsadministration 
(System Ophardt) 

Kraftig förbättring av 
Medaljplattformen 

Projektstart 
föreningsutveckling  

Projektstart ny utbildningsplan 

	

Måluppföljning 
 2017 2018 Mål 2028 
Antal medlemmar i IdrottOnline ”aktiv i idrott” 31 dec 1) 6 084 5 983 7 000 
 Antal licenser 30 juni 918 943 2 000 
Antal föreningar 31 december 54 53 75 
Antal världselitföreningar 31 december 2) - - 6 
Antal seniorlandslag topp 16 i världen vid säsongsavslut 0 0 4 
Antal seniorfäktare rankade topp 32 i världen vid säsongsslut 0 0 6 
Antal fullt satsande seniorer - 5 20 
Omsättning Svenska Fäktförbundet, tusen kr 5 213 5 820 8 000 
Eget kapital som andel av omsättning Svenska Fäktförbundet 14 % 8 % 25 % 
Andel av aktiva inom svensk Fäktning som känner till och förstår 
Svensk Fäktnings värderingar 3)  

(-) (-) 100 % 

Fördelning % män-kvinnor bland medlemmar ”aktiva i idrott” 31 dec 1) 69-31 69-31 50-50 
På organisations- och verksamhetsnivå arbetar vi systematiskt med 
good governance 4) 

n/a n/a n/a 

1)  Under 2019 kommer riktlinjer för föreningarnas redovisning av medlemmar ”aktiv i idrott” att fastställas och  
 implementeras. Detta förväntas komma att påverka SvFF:s medlemssiffror. 
2)  De slutliga kriterierna för en världselitförening är ännu inte fastställda. Målsättningen är att mätningen ska 

kunna påbörjas per 31 december 2020. 
3)  Årlig mätning av kännedom och förståelse av värderingar bland alla som är aktiva inom svensk Fäktning är 

ännu inte införd. 
4)  Det är ännu inte möjligt att ge detta mål en kvantitativ innebörd. Arbete pågår med att skapa mätskalor för 

good governance i idrottsförbund och inom ett par år kommer det att vara möjligt att kvantitativt uttrycka 
detta mål.  

 
Uppföljning av landslagsverksamheten säsongen 2017-18 kan läsas här: 
http://www.fencing.se/landslag/uppfoljning-1/uppfoljning-2017-18/



Utdelade utmärkelser under 2018 
Hans Drakenbergs Minnesplakett: Orvar Jönsson, MF19 

Kungl. Förtjänstmedalj i silver: Ulf Wikström, KFK 

SvFF:s förtjänstmedalj: Per Svensson, MF19; Anders Zander, MF19 

 
Arrangörer av svenska mästerskap under 2018 
 
Datum Kategori Plats Arrangör 
24-25/3 Juniorer ind och lag Örebro Wadköpings Fäktförening 
21-22/4 Seniorer och veteraner ind Visby Gotlands Fäktklubb 
19-20/5 Ungdom och kadetter Karlskrona Fäktklubben Chapman 
8-9/12 Lag-SM seniorer lag Stockholm Ängby Fäktklubb 

 
Svenska mästare i fäktning 2018 
 
Värja damer seniorer Natalie Wramner (GoFK) 
Värja herrar seniorer  Linus Islas Flygare (UF) 
Florett damer seniorer  Miriam Schreiber (GFK) 
Florett herrar seniorer  Eimer Ahlstedt (GFK) 
Sabel herrar seniorer  Aleksandr Siniak (ÄFK) 
 
Sabel herrar lag seniorer  ÄFK 
Värja herrar lag seniorer  DIF 
Värja damer lag seniorer  UF 
Florett herrar lag seniorer  KFK 
 
Värja damer U15   Viktoria Tillgren (MF19) 
Värja herrar U15   Christopher Kelly (DIF) 
Florett damer U15  Ankita Poppel (EGF) 
Florett herrar U15  Axel Fahlvik (EGF) 
Sabel damer U15  Cenge Konya (LUGI) 
Sabel herrar U15   Björn Thomas (LUGI) 
Värja damer U17   Selma Abu Eid Tjulin (FFF) 
Värja herrar U17   Christopher Kelly (DIF) 
Florett damer U17  Miriam Schreiber (GFK) 
Florett herrar U17  Malte Westesson (GFK) 
Sabel herrar U17   Björn Thomas (LUGI) 
Värja damer U20   Sonja Löfgren (DIF) 
Värja herrar U20   Axel Mattsson (FKC) 
Florett damer U20  Miriam Schreiber (GFK) 
Florett herrar U20  William Zingmark (GFK) 
Sabel damer U20  Ingrid Lundgren (LUGI) 
Sabel herrar U20   Luka Mateja Marinko (GFK) 
 
Värja damer lag U20  DIF 
Värja herrar lag U20  DIF 
Florett herrar lag U20  KFK 
 
Värja herrar veteran +50 Jan Tivenius (FFF) 
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Styrelse mm 
 
Hedersordförande och hedersledamöter 
Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Lars Liljegren  Hedersordförande 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Styrelsen 
Otto Drakenberg Ordförande, mandattid 2018 

Åsa-Lena Andersson Styrelseledamot, mandattid 2018 
Paul Fogelberg Styrelseledamot t o m 20180521, mandattid 2018-19 
Angelika Gyllenhoff Styrelseledamot, mandattid 2018-19 
Aleksandar Matic  Styrelseledamot, mandattid 2017-18 
Patrik Joelsson Styrelseledamot, mandattid 2018-19 
Josef Rizell  Styrelseledamot, mandattid 2018 
Vendela Runold Styrelseledamot, mandattid 2018 
Ana Valero-Collantes Styrelseledamot, mandattid 2018-19 
 
Revisorer 
Stefan Norell   Auktoriserad revisor, mandattid 2018 
Monica Ahlqvist-Arvidsson  Lekmannarevisor, mandattid 2018 
Micael Schultze  Suppleant till Stefan Norell, mandattid 2018 
Peter Gustafsson  Suppleant till Monica Ahlqvist-Arvidsson, mandattid 2018 
 
Valberedning 
Christian Lindqvist Ordförande, mandattid 2018 
Mattias Edlund Ledamot, mandattid 2018 
Angela Toscano Ledamot mandattid 2018 
Göran Flodström Suppleant, mandattid 2018 
 

Styrelsens organ mm 
Belöningsnämnden 
Robert Rehbinder Ordförande 
Kjell Gabrielsson Ledamot 
Monica Gårdström Ledamot 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg  Ledamot 
Stefan Wikmark Ledamot 
Arne Jansson  Suppleant 
Jonas Nordstrand Suppleant 
 
Fysträningsrådet 
Lennart Åström Ordförande 
Kinka Barvestad Ledamot 
Tomasz Goral  Ledamot 
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Christoffer Hallgren Ledamot 
Johan Skierus  Ledamot 
 
Kommittén för föreningsutveckling, KFU 
Patrik Joelsson, ordförande 
 
Kommittén för kommunikation och marknadsföring 
Ana Valero-Collantes Ordförande 
Karl Dixelius  Ledamot 
 
Kommittén för landslag och idrottsutveckling 
Otto Drakenberg Ordförande 
Angelika Gyllehoff Ledamot 
Josef Rizell  Ledamot 
 
Projektgruppen för good governance 
Vendela Runold Ordförande 
Carola Bladin  Ledamot 
Larisa Dordevic Ledamot 
Johan de Jong Skierus Ledamot 
Magnus Linde  Ledamot  
Magnus Lindström Ledamot 
 
Sponsorkommittén  
Angelika Gyllehoff Ordförande 
 
Tävlingskommittén 
Aleksandar Matic Ordförande 
Stefan Clausen Ledamot 
Eva Löfgren  Ledamot 
Josef Rizell  Ledamot 
Vendela Runold Ledamot 
 
Enskilda ansvar 
Antidoping  Ulrika Tranæus 
Förbundsläkare Rolf Skuncke 
Internationella engagemang Ana Valero-Collantes 
Rullstolsfäktning Jeannette Runold 
Sabel  Anton Lundqvist 
Veteranfäktning Kerstin Warvsten 
 
Internationella representanter 
Pierre Thullberg  Internationella Fäktförbundet Reglementskommissionen 
Ana Valero-Collantes Europeiska Fäktkonfederationen Exekutivkommittén 
Stefan Clausen Europeiska Fäktkonfederationen SEMI-kommissionen 
Rolf Skuncke  Europeiska Fäktkonfederationen Medicinska kommiss. 
Kerstin Warvsten Europeiska Fäktkonfederationen Veterankommissionen 
Emma Wertsén Europeiska Fäktkonfederationen Aktivas kommission 
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Övriga representanter 
Lars Liljegren  Svenska Idrottsalliansen 
Ana Valero-Collantes Ledamot RF:s internationella råd 
 

Personal och kansli 
 
Kansli 
Pierre Thullberg Generalsekreterare, 100 % 
Peter Ejemyr  Bitr generalsekreterare, 60 % 
 
Landslag och idrottsutveckling 
Jonas Thunberg High Performance Manager 100 % 
Göran Flodström  Förbundskapten värja junior och kadett, 7,5 % 
Max Hellström  Förbundskapten florett herrar senior, 10 % 
Mads Hejrskov  Förbundskapten florett damer senior, 10 % 
Henrik Lundegard Förbundskapten florett junior och kadett, 7,5 % 
Ivan Makkai  Förbundskapten värja herrar senior, 10 % 
Emma Samuelsson Förbundskapten värja damer senior, 10 % 
Pontus Weman Tell Handläggare idrottsutveckling, 15 % 
 

Svenska Fäktförbundet tackar 
Lennart Ahlgren, Carl von Essen, Mats Ingerdal, Hans Lager, Lars Liljegren, Lotta Olsson, Marcus 
Rönnmark, Marita Skogum, Hans Wahl, Henning Österberg 
 

Musketörer 
 
Brons Nils-Otto Bernerup Platina Lennart Ahlgren 

Håkan Gars   Otto Drakenberg 
Orvar Jönsson   Peter Ejemyr 
Leif Nässlander  Johan Harmenberg 
Christian Lindqvist  Alexander Oxenstierna 
Istvan Csillag   Per Palmström 
Julius Soreff   Carl von Essen 
Carl Bernadotte  Angelika Gyllenhoff 
   Bodil och Erik Baecklund 

Silver Bengt Drakenberg  Joakim och Birgitta Stymne 
Michael Höglund 
Martin Roth Kronwall 
Göran Flodström 
Rolf Edling 
 

Guld Bengt Lager 
Hans Lager 
Björne Väggö 
Thomas Åkerberg 
Henning Österberg 
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Avrapportering genomförande av Strategiska initiativ under 2018 
 
2.1 Genomföra Svensk Fäktnings ledarutbildning i stor skala. Ansvarig: Åsa-Lena Andersson 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Landslagsledarteamet har genomgått 
gemensam ledarutbildning 

2. Elittränare och elitföreningsrådet har 
genomgått grundkurs i ledarskap 

3. Kravanalys och ”röd tråd” är framtagen 
där ledarskapsdelen tydliggörs 

1. Genomförd 
2. Ej genomförd 
3. Ej genomförd 

 

Landslagsledningen är delvis ny säsongen 
18/19 och uppsamlingsträning genomförs 
i december. 

Vi har valt att fokusera helt på 
landslagsledningens ledarutveckling 
tills vidare. 

Vi har lagt över initiativet till 2019 och 
fokuserat på framtagandet av ”steg 1-
utbildningen” på grund av bidragskrav. 

Aktiviteter 2018 

1. Landslagsledarteamet genomför 
ledarutbildning 

2. Landslagsledarteamet har två separata 
dagar för fortsatt utveckling 

3. Elittränare och elitföreningsrådet 
grundkurs i ledarskap och värdegrund, 2 
dagar 

4. En generell ledarpolicy med kravanalys 
processas fram under året och skrivs ner 

5. Ledarpolicyn får inflytande på övriga 
utbildningar 

 

1. Genomförd 
2. Genomförd  
3. Ej genomförd 
4. Ej genomförd 
5. Ej genomförd 

 

 

På grund av att ledarutveckling inom 
landslagsledningen kräver mer 
träningsinsatser än ursprungligen 
bedömt, har fokus uteslutande lagts på 
detta team. Dessutom har 
landslagsledningen bytts ut vilket 
ytterligare kräver resursfokus. 
Under denna period vrids 
ledarutbildningen mot diskussion och 
interaktion. 
Arbetet som gjorts med 
landslagsledningen kommer att ligga till 
grund för den generella policyn, code of 
conduct, som processas färdigt under 
2019. 

Under året har arbetet med landslagsledningen fått ta mycket fokus. Dels då delar av den bytts ut och dels då det ger ringar på vattnet 
nedåt i organisationen. Det rena hands-onarbetet har fått gå före pappersprodukterna som förvisso är mycket viktiga, men tid och 
pengar har fått prioriterats dit det mest behövts. 

 
2.2 Utveckla strategi för ”Fäktinstruktör – ett drömyrke”. Ansvarig: Åsa–Lena Andersson 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Utbildningsplan för steg 1-3 presenteras 

1. Delvis genomförd 
 

Då vi är beroende av SISU:s 
utbildningsplan har vi fått vänta in deras 
nya tränarutbildning som ersatt och 
fördjupat plattformen. 

Aktiviteter 2018 

1. En arbetsgrupp och en arbetsplan för 
arbetet med utbildningsplan steg 1-3 

2. Arbetsplanen genomförs 
3. Den nya utbildningsplanen publiceras 
4. Inbjudan till instruktörskurser 2019 

publiceras 

1. Genomfört. 
2. Pågående. 
3. Ej Genomfört. 
4. Genomfört. 
 

Precis som ovan handlar det om 
samarbetet med SISU. Deras nya 
utbildning innehåller allt det vi efterfrågar 
så det fanns ingen anledning att uppfinna 
hjulet själv. 
 

Stort fokus har legat på att säkerställa den första delen av utbildningssystemet inom Svensk Fäktning. SISU kommer att lansera sin 
andra del i tränarutbildningen under hösten 2019. Då kommer vi att koppla på vår andra del till denna. För att kunna lansera en bra, 
professionell produkt måste vi invänta SISU och se alla delar i den innan vi slutför. Vi har också på vägen insett att vi behöver större input 
från nationellt och internationellt håll. Vi vill leverera kvalité och för att kunna göra detta behövs anpassning av tidsramen till att även 
innefatta 2019.  
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2.3 Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande  Ansvarig: Patrik Joelsson 
Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. En strategi föreningsutveckling 2019-
2028 fastställs 

 

1. Förankring pågår 
 

SvFF har inte tidigare haft en tydlig 
organisation inriktad på 
föreningsutveckling. Under 2018 har 
Kommittén för föreningsutveckling (KFU) 
inrättats och denna har ansvarat för att ta 
fram en strategi. Nästa steg är strategin 
och ett nytt arbetssätt förankras i Svensk 
Fäktnings strukturer (föreningar och SDF). 
 

Aktiviteter 2018 

1. Kartlägga föreningar utifrån data om 
medlemmar och licenser 

2. Identifiera föreningar med potential att 
växa och inled dialog 

3. Föreningsstrategin utvecklas och 
sammanställs 
 

 

1. Genomfört 
 

2. Påbörjat 
 

3. Genomfört 

Arbetet har genomförts av en 
arbetsgrupp bestående av: Patrik 
Joelsson (ordförande i KFF) Monica 
Ahlqvist-Arvidsson (MFFG), Anna-Maja 
Hellberg (DIF), Cecilia Linden (ARA), 
Johan Maxe (WFF) och Tommy Moholi 
(GFK) med processtöd från RF (Milou 
Werth).  

I kartläggningen ingick även en 
enkätundersökning till föreningarna som 
genomfördes under hösten. 

Under 2018 har de första stegen tagits för att få till stånd ett långsiktigt, samordnat och systematiskt arbete för utveckling av 
verksamheten i våra föreningar och för att få till stånd nya.  

 
 
3.1 Ny syn på tävling: Utveckla nya tävlingsformer  Ansvarig: Aleksandar Matic 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd/uppnådd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Genomföra test av annat tävlingsformat 
2. Plan för hur tävlingsformer kan 

utvecklas – både tävlingsformeln och 
tävlingsformatet (inkl. 
kringarrangemangen) med fokus på 
barn och ungdomar 

3. Arbetsgrupp tillsatt för att driva arbetet  

 

1. Uppnått 
 

2. Uppnått 
 

 
 

3. Ej uppnått 

Innan man tar fram nya tävlingformer och 
format behöver vi veta vad problemet 
med dagens format är och vad som kan 
attrahera nya utövargrupper. 
 

Aktiviteter 2018 

1. Genomförande och utvärdering av 
testtävling Colley Gustavsson i Malmö 

2. Uppdrag till arbetsgrupp  
3. Omvärldsanalys och undersökning om 

kringarrangemang fäkttävlingar 
 

 
1. Genomfört 

 
2. Genomfört 
3. Ej genomfört 

 

En omvärldsanalys kommer att ge oss 
exempel på hur man gör i andra länder 
eller i andra idrotter.  
 

Nya tävlingsformer ses som en viktig del i att attrahera och behålla ungdomar. Finns det tävlingsformer där det blir roligare, tar mindre 
tid, vara billigare, och utgöra en mindre tröskel för att börja tävla.  Radikala grepp kring tävlingsformer bör vägas mot tradition och 
internationella tävlingsregler.  
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3.2 Optimera svensk ranking och tävlingssystem  Ansvarig: Jonas Thunberg 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. En plan för svensk Fäktnings ranking- 
och uttagningssystem 2019-2024 har 
tagits fram 
 

 

1. Ej uppnått.  
 

 

Aktiviteter 2018 

1. En analys av alla aspekter som påverkas  
av och påverkar ranking och uttagning 
har genomförts 
 

2. Ej genomförd.  
 

 

På grund av frånvaro av HPM mellan april och oktober föreslår KLL att det strategiska initiativet skjuts på framtiden. 
 
4.1 Utveckla och erbjud alla meningsfulla former av individstöd till Ansvarig: Jonas Thunberg        
elit, först till seniorer sedan till juniorer och kadetter 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Ett dokument som presenterar allt 
befintligt individuellt stöd till 
landslagsfäktare presnteras. 
 

 

3. Ej uppnått 
 

På grund av frånvaro av HPM mellan april     
och oktober föreslår KLL att det 
strategiska initiativet skjuts på framtiden.  

Aktiviteter 2018 

1. Utveckling av metoder för videoanalys 
med appen Dartfish inleds på KEM/JEM 
i Sochi 

2. RF:s stöd för idrottspsykologi 
implementeras 

3. Fystester och träningstips från 
Fysträningsrådet optimeras och 
systematiseras inför säsongen 2018-19 

4. RF:s stöd för landslag till nutrition 
används till fullo 

5. Medicinskt råd börjar arbeta med stöd 
mot landslagsverksamheten 

6. Riktlinjer för fäktare och tränare på 
NIU/RIU/EVL färdigt. 

7. Individuellt stöd för enskilda fäktare om 
sociala medier/sponsorarbete 

 
1. Genomfört 

 
 

2. Genomfört 
 

3. Genomfört 
 

 
4. Pågår 

 
5. Pågår 

 
6. Ej påbörjat 

 
7. Pågår 

 

 

Även här påverkades antalet genomförda 
aktiviteter mycket av frånvaron av 
anställd HPM. Nr. 6 ej påbörjat måste 
skjutas över till 2019.  

Ett relativt gott uppfyllanderesultat med tanke på förutsättningarna.  
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4.2 Etablera konstruktiva samarbeten med andra idrotter och utländska förbund. Prioriterade 
frågor är bättre regler för OS-kval och good governance. Ansvarig: Ana Valero-Collantes 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. En plan för svensk Fäktnings ranking- En 
kartläggning av ståndpunkter om OS-
kvalet genomförs och opinionsbildande 
arbete inleds 

2. Förslag som förbättrar good governance 
antas av FIE-kongressen 2018 

3. Svenska Fäktförbundet mobiliserar 
andra fäktförbund i frågorna 

4. Svensk Fäktnings handlingsplan för 
internationella engagemang 
uppdateras 

 

1. Delvis genomförd 
 
 
 

2. Genomförd 
 

3. Genomförd 
 

4. Genomförd 
 

 

1.Kartläggning och omvärldsanalys tog  
större del av 2018, förankring med 
nyckelpersoner inom IOC, SOK, FIE och NF 
har varit  av stor vikt. Under sent höst togs 
fram en analys som kommer att vara 
grund för fortsatt arbete, därefter inleds 
den opinionsbildande arbetet. 
3.Fortsatt nära samarbete med andra 
nationella förbund, speciell inom NFU. 
Samarbetsavtal tecknades den 6 
september mellan Sverige och Italien med 
inriktning good governance och 
sponsring. Utbytte mellan länderna 
genonmfördes under hösten i form av 
både deltagande av workshops inom 
sponsoring/sociala medier för att öka 
kunskap och nätverk. Respektive 
förbundsordförande deltog i varandras 
styrelsemöte. 

4.Ny handlingsplan antaget av styrelsen 
med mer inriktning på Good governance 
och mer rättvisa OS-kval regler. 

Aktiviteter 2018 

1. SvFF skriver brev till FIE-presidenten om 
OS-kvalet 

2. SvFF deltar i RF:s nätverksträff om good 
governance 

3. SvFF sänder förslag om förbättringar av 
FIE:s statuter 
 

 
1. Genomförd 

 
2. Genomförd 

 
3. Genomförs 

 

1. Dialog inled med FIE 

2. Flera av våra internationella 
representanter deltog både i olika RF 
nätverk, RF internationella råd samt 
utbildningar/workshop under året,  
samtliga aktiviteter utan kostnad för oss 
och under egen tid.  Under RF Good 
Governance workshop i november månad,  
Ana Valero-Collantes var en av föreläsarna 
och delade med sig om  våra erfarenheter 
och utmaningar med internationellt 
arbete. 

3.Flertal förslag presenterades till EFC och 
FIE kongress för att förbättra good 
governance, vi var delaktiga i att en  ny FIE 
kalendersystem kommer att gälla from 
2020-2024. 

I september genomfördes en workshop inom styrelsen om god förvaltning. Workshopen genomfördes på engelska och här deltog också 
Italienska Fäktförbundets ordförande. I november deltog SvFF:s ordförande Otto Drakenberg i ett styrelsemöte med Italienska 
Fäktförbundet. 
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5.1 Skapa sex världselitföreningar           Ansvarig: Patrik Joelsson 
Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Minst tre föreningar som bedöms ha en 
realistisk potential att bli världselit-
föreningar har deklarerat sitt intresse 

2. En beskrivning av kriterierna för 
världselitföreningar har fastställts 

3. En preliminär projektplan för ett 
pilotprojekt föreligger 

 

1. Ej uppnått 
 

2. Ej uppnått 
 

3. Ej uppnått 
 

 
 

Aktiviteter 2018 

1. Identifiera föreningar med potential att 
växa samt föreningar med potential och 
ambition att bli världselitföreningar 

2. Arbetet med definition av 
världselitföreningar sätts igång 

3. Projektplan för arbetet med 
världselitföreningar 2019-20 utvecklas 

 

1. Ej uppnått 
 

 

2. Ej uppnått 
 

3. Ej Uppnått 

 
 

Detta strategiska initiativ har stor betydelse för Svensk Fäktnings möjligheter att utvecklas till nivån ”mellanstora” förbund och för 
möjligheten att förverkliga målen för landslaget. Under 2018 visade det sig dock att det var svårt att skapa en organisatorisk plattform 
inom förbundet för detta strategiska initiativ isolerat och att det finns ett behov av att skapa en systematik i den nuvarande 
föreningsstrukturen för att kunna ge sig i kast med frågan om världselitföreningar. I slutet av 2018 beslutade styrelsen att inkludera 
världselitföreningar  i det strategiska initiativet ”Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och 
bredd” och att organisera aktiviteterna på detta område inom ramen för Kommittén för föreningsutveckling (KFU). 

 
 
 
6.1 Implementera varumärkesplan Ansvarig: Ana Valero-Collantes (fr 20181117) 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Implementeringen av den nya grafiska 
profilen för Svensk Fäktning är 
genomförd 

2. Live streaming-sändningar utvecklas till 
professionell nivå 

3. Höjd innehållskvalité i Svensk Fäktnings 
sociala medier 

 

1. Genomförd 
 
 

2. Delvis genomförd 
 

3. Genomfört 
 

Sändningar i Fäktkanalen från tävlingar 
genomfördes under 2018 i enlighet med 
plan och med allt bättre kvalité. Under 
2019 behöver organisationen för 
sändningarna konsolideras, promotion 
och marknadsföring av sändningarna 
utvecklas samt egenfinansieringen av 
sändningarna förstärkas. dier 

Aktiviteter 2018 

1. Utveckling och implementering av Code 
of Conduct för landslagsgruppen 

2. Grafisk identitet för Svensk Fäktning 
utvecklas 

3. Stillbildsfotografer på strategiska 
svenska tävlingar för sociala medier 

4. Konceptet ”virtual venue” för svenska 
tävlingar tillämpas på senior-SM 

5. Live streaming utvecklas och förfinas 
6. Varumärkesbyggande filmer tas fram 

 

1. Genomförd 
 

2. Genomförd 
 

3. Genomfört 
 

4. Genomfört 
 

5. Genomfört 
6. Ej genomfört  

 

Första träningen av landslagen 
genomfördes i Q1 2018 och denna har haft 
god effekt i sociala medier.  

Ett par försök med varumärkesstärkande 
filmer har gjorts och dessa aktiviteter 
kommer att få en fortsättning under 2019 
men omfattningen är beroende av 
möjligheten till finansiering. 

 

Varumärkesarbetet 2018 präglades av att vi under halva året ej hade en ansvarig för området. Ny fördelning av dessa uppgifter har skett 
inför 2019. Dock har positionerna inom flera viktiga områden flyttats fram under året. 
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6.2  Tillhöra de ledande idrotterna i Sverige vad gäller Ansvarig: Vendela Runold 
”good governance” 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. En organisation för att utveckla och 
bedöma frågor om good governance 
skapas 

2. En handlingsplan om good governance 
fastställs 

 

1. Milstolpe uppnådd. En arbetsgrupp 
för good governance skapades 
under året efter allmän annons på 
hemsidan som vem som helst 
kunde svara på.  

2. Milstolpe uppnådd. En 
handlingsplan, som även skapar ett 
ramverk kring vad good 
governance är, fastställdes i slutet 
av året.  

 
Båda milstolpar som sattes upp för året 
uppfylldes. Formatet för den organisation 
som ska bedöma frågor för good 
governance kan eventuellt behöva 
förändras efter hand, beroende på hur 
arbetet med förvaltningen och 
jämställdhet/likkabehandling kommer se 
ut framöver.  
 

Aktiviteter 2018 

1. Inledande workshop om god förvaltning 
2. Ny arbetsordning för Svenska 

Fäktförbundet 
3. Särskilda insatser med avseende på 

dataskyddsförordningen, antidoping 
och jämställdhet 

4. Sammanställning av erfarenheter från 
andra idrotter i Sverige och utomlands 

5. Handlingsplan om good governance 
fastställs 

1. Genomförd. Genomfördes i 
september med styrelse, 
valberedning, revisorer och gäster 
från Italien.  

2. Genomförd. Ny arbetsordning 
antogs under våren.  

3. Delvis genomförd.  
4. Delvis genomförd. 

Sammanställning av erfarenheter 
och omvärldsbevakning har 
genomförts kontinuerligt under 
året, det har särskilt utgjort 
underlag för utarbetandet av 
ramverket för good governance. 
Sammanställning av erfarenheter 
gällande arbete med jämställdhet 
har påbörjats.  

5. Genomförd. Handlingsplanen 
utarbetades under året inom 
arbetsgruppen och fastställdes av 
styrelsen den 17 december.  

 
Anledningen till att aktiviteten med 
särskilda insatser för 
dataskyddsförordningen, antidoping och 
jämställdhet enbart är delvis genomförda, 
är flera.  
För jämställdhet har det delvis handlat om 
att veta hur det arbetet skulle klaffa med 
det mer strategiska och 
planeringsinriktade arbetet med good 
governance på en övergripande nivå.  
Arbete återstår när det gäller 
dataskyddsförordningen då införandet av 
det nya Ophardtsystemet inför säsongen 
ändrade förutsättningarna. 
 
Ett arbete har inletts med krisberedskap 
och krishantering under hösten, vilket 
kommer fortsätta under nästa år.  

På en övergripande nivå kan sägas att de milstolpar som skulle uppnås har uppnåtts och en gemensam bild om vad good governance är 
har etablerats. Jämställdhet och antidoping har dock inte kunnat prioriteras till fullo. Dessa bör bli en prioritering framöver.  
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7.1 Kommunicera och förankra våra värderingar Ansvarig: Otto Drakenberg 
Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Hela svensk fäktnings styrelse känner 
till, förstår och agerar enligt 
värderingarna 

2. Alla ledare i landslagen känner till, 
förstår och agerar enligt värderingarna 

3. Alla aktiva i i landslagen och alla ”i 
satsning” känner till och förstår 
värderingarna 

4. Alla ledare i elitföreningarna känner till 
och förstår värderingarna 

 

1. 100% av styrelsen känner till och 
förstår värderingarna 

2. 86% av landslagsledarna känner till 
värderingarna (100% svarsfrekvens) 

3. 13% av alla aktiva i landslagen 
känner till värderingarna (63% 
svarsfrekvens) 

4. 45% av ledarna i elitföreningarna 
känner till värderingarna (53% 
svarsfrekvens) 

En undersökning om kännedomen om 
SvFF:s värderingar genomfördes under 
januari 2019: 
2. 7 st ledare är inkluderade i enkäten 
3. 24 st landslagsaktiva är inkluderade i 

enkäten 
4. 59 st ledare (styrelseledamöter, 

tränare) är inkluderade i enkäten 
Det har i år ej gjorts någon mätning av 
förståelse av och agerande i enlighet med 
värderingarna. De måtten kommer 
inkluderas i 2020 års mätning. 

 

Aktiviteter 2018 

1.  Alla i Svensk Fäktning ges möjlighet att 
på www.fencing.se ta del av förslaget till 
Strategi 2028 och tillhörande 
värderingar samt uppmanas att yttra sig 

2. Förbundsordföranden, styrelsen och 
generalsekreteraren håller 1-1 samtal 
om värderingarna med de i Svensk 
Fäktning som hör av sig  

3. Styrelsen presenterar värderingarna 
under verksamhetskonferen    

4. Förbundsstyrelsen besöker 
styrelsemöten i klubbarna och 
genomför workshops runt 
värderingarna 

5. Förbundsordföranden håller workshops 
och uppföljningar med 
förbundskaptenerna, där dessa ges 
ägarskap att förankra värderingarna 
med sina respektive landslag 

 

1. Genomförd 
 
 
 

2. Genomförd 
 
 
 

3. Genomförd 
 

4. Genomförd i 11 av planerade 25 
föreningar 

 
 

5. Genomförd  

I SvFF:s föreningsenkät tillfrågades 
föreningsföreträdare (oftast ordförande) 
om kännedomen av svensk Fäktnings 
Strategi 2028. Där uppgav 67 % av 
föreningarna att de kände till strategins 
innehåll. 25 % uppgav att de inte kände 
till så mycket och 8 % kände inte alls till 
Strategi2028. 
Endast ett fåtal klubbar och 
distriktsförbund har hört av sig om 
önskan att få en presentation av 
värderingarna. 
Det har inte gått att hålla planen att pro-
aktivt besöka 25 klubbar under året för 
värderingsdiskussion. Nya kostnads-
effektiva planer måste göras för 2019 för 
att fortsätta spridandet och diskussionen 
runt värderingarna 
 

Arbetet med att förankra Svensk Fäktnings värderingar har startat under 2018  
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8.1 Skapa sponsorsamarbeten i enlighet med sponsorstrategi         Ansvarig: Angelika Gyllenhoff  
Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Sponsorbearbetning är fullt utvecklad 
2. Sponsoravtal värde 300 tkr netto 30/6, 

Ytterligare 300 tkr netto 31/12 

 

1. Ej genomfört. Enbart 
projekteringsfas inledd 

2. Ej genomfört 
 

Tillkommande aktivitet: 
3. Sponsorseminarium för 

föreningarna hösten 2018 
 

 

En stor del av verksamheten har 
koncentrerats till att få på plats de delar 
som saknats innan ett erbjudande till 
sponsorer går ut. Våra kanaler, 
målgrupper, varumärke, och vad vi ska 
leverera och var i organisationen detta 
skall ske måste finnas på plats 

Aktiviteter 2018 

1. Fortlöpande sponsorbearbetning: 
Prospectlista, erbjudande, säljmöten, 
kontrakt 

 
1. Ej inledd 

 
Tillkommande aktiviteter: 

2. Musketörkampanj 
3. Sponsorplan fastställd 
4. Definierat svensk fäktnings 

målgrupp 
 

Musketörkampanjen är igång och hade 
sitt första event i samband m lag-SM. 
 

 

Takten i framtagning av erbjudande och bearbetning av presumtiva sponsorer har i hög grad dämpats av att flera kritiska delar som skall 
ingå i Svensk Fäktnings erbjudande skall komma på plats.   
 

 
8.2 Förbättra kompetensförsörjningen till Svensk Fäktning         Ansvarig: Otto Drakenberg 

Planerat Verksamhetsplanen 2018 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 

Milstolpar 2018 

1. Personer med rätt kompetens och 
engagemang har rekryterats för den 
planerade verksamheten 

 
1. Delvis genomförd 

Verksamhetsåret 2018 har präglats av en 
alltför ambitiös plan i förhållande till 
mängden tillgänglig ideella resurser. Flera 
avhopp och nyrekryteringar under året 
har skett. 

 

Aktiviteter 2018 

1. Rekrytering av ansvariga till enskilda 
uppgifter, kommittéer och 
arbetsgrupper 

2. Arbete med kompetensförsörjningsplan 

 
1. Delvis genomförd 

 
 

2. Ej genomförd 
 

 

Kommitteerna har efter en trevande start i 
Q2 2018 fått en alltmer 
verksamhetsanpassad bemanning under 
året. Vissa kommittéer har framgångsrikt 
rekryterat ytterligare ideella resurser via 
fencing.se mm 

Arbetet med kompetensförsörjningsplan 
är komplext och behöver samordnas med 
arbetet med föreningsutvecklingsstrategi 
och utbildningsplan. 

Det har blivit uppenbart under strategiperiodens första år att uppnåelsen av Vision 2028 kommer vara helt avhängig vår förmåga att 
knyta fler kompetenta ideella krafter till genomförandet av vår årliga verksamhetsplan. I dagsläget är aktivitetsplanen i 2018 och 
framgent väsentligt mer ambitiös än vad vi hittills förmått rekrytera ideella krafter till att genomföra. Ett nytt tänkande måste på plats för 
att öka vår ideella bas till rätt nivå, eller så måste vi på vägen framöver omformulera och sänka vår långsiktiga ambitionsnivå. 
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Kallelse 
 
Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 10 mars kl 13. Plats Bosön, Lidingö. 
 
Rösträtt och fullmakt 
Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är 
det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2018. 
Ombud skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till 
kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. 
 
Verksamhetskonferens 
Till verksamhetskonferensen inbjuds representanter för SDF och föreningar enligt röstlängd.  
 
Svenska Fäktförbundet står för följande kostnader: 
 

• Konferens- och måltidskostnader för alla deltagare. 
• Övernattning för en person per förening eller SDF natten mellan lördag och söndag för de som 

inte har möjlighet att hinna i tid till kl 09.00 om de inte reser dagen före.  
Ytterligare förenings- eller SDF-representanter betalar 1200:- kronor för övernattning. Allt boende sker i 
enkelrum om inte annat önskemål meddelas till kansliet. SvFF ersätter inte några resekostnader för 
föreningar eller SDF. 
 
Anmälan och meddelande om ev. önskemål om boende ska för samtliga ske senast 31 januari. 
Eventuell hotellbokning efter detta datum sker direkt till Bosön i mån av plats. All logi faktureras 
respektive förening/SDF i förväg. 
 

Dagordning 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat  
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av två rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse för tiden den 1 januari – 31 december 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Antagande av officiellt kungörelseorgan 
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive nästkommande 

verksamhetsår  
12. Behandling av förslag som förbundsstyrelsen har hänskjutit till mötet (propositioner 
13. Behandling av motioner som enligt den i § 3.6 angivna ordningen ha ingivits till mötet 
14. Fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet 
15. Fastställande av den lägsta medlemsavgift till förening som ska berättiga SDF och föreningen 

att låta vederbörande medlem ingå i underlaget för rösträtt enligt § 3.3 
16. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år 
17. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år och ev. fyllnadsval för en tid av ett år 
18. Val av revisorer 
19. Val av en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med uppgift att granska 

verksamheten enligt § 5.1. 
20. Val av en lekmannarevisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med uppgift att 

granska verksamheten enligt § 5.1. 
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i valberedningen 
22. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte 
23. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
24. Övriga ärenden, varvid dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte får avgöras 
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Röstlängd 

    Medl Röster  
 

   Medl 
 
Röster 

Norrlands FF       Västsvenska FF      

FK Scaramouche    13 1  Allez Fäktförening    64 1 

För. Studentidrott i Luleå    4 1  FK Athos    45 1 

IF Kusthöjden    27 1  Sandhults SK     0 - 

Umeå FK    134 (-)  Göteborgs FK    681 5 

Vilhelmina FK    3 (-)  Halmstad Garn. IF    20 1 

Östersund Frösö FK    70 1  Halmstads FS    95 1 

Sundsvalls FK    10 1  Allingsås FK    60 1 

Norrlands Fäktförbund     3  Kungsbacka FK    155 2 

 Summa    261 8  P4 IF     7 1 

       Västsvenska Fäktförb     3 

Mellansvenska FF        Summa                                   1127 16  

Arvika FK     25 1        

Dalregementet IF    46 1  Sydsvenska FF      

Coup Droit – Knivsta FF    28 1  A6 SK & IF    81 1 

I 2 IF    19 1  C4 FK    29 1 

FK Klingan    4 (-)  Allmänna FF i Lund    2 1 

Köpings FA    53 1  FK Aramis    252 3 

KFUM Norrköping    39 1  FK Chapman    101 2 

Linköpings FK    252 3  Kalmar FK    160 2 

Nyköpings FK    45 1  Ljungby FK    56 1 

Uppsala FF     326 3  LUGI FF    110 2 

Västerås FK    28 (-)  Malmö FK av 1919    447 4 

Wadköpings FF     193 2  Malmö FF Gripen    146 2 

Värjan – Eskilstuna    32 1  Ystads FK     79 1 

Mellansvenska Fäktförb.     3  Sydsvenska Fäktförbundet    3 

 Summa    1090 19       

        Summa    1463 23 
Stockholms FF             

IF AU Lidingö    202 3        

DIF FF    622 5  53 föreningar 
   5983 

 
95 

 
En Garde FF     198 2        

FFF     267 3  (-) = ej bet årsavgift      

FK Prêt    35 1        

KFUM JKS Stockholm     134 2        

Järfälla FK    34 1        

Saltsjöbadens IF    88 1        

SAF     117 2        

SSIF     66 1        

Tellus FK    3 (-)        

Vallentuna FK    34 1        

Ängby FK     141 2        

Gotlands FK    104 2        

Stockholms Fäktförbund     3        

 Summa    2042 28        
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Propositioner och motioner 
 
Proposition 1: Strategi för Svensk Fäktning 
Vid årsmötet 2018 fastställdes en ny strategi för Svensk Fäktning: ny vision, nya strategiska 
fokusområden, måste vinna-matcher, mål och värderingar. Den nya strategin benämns 
sammanfattningsvis Strategi 2028. Besluten som fattades var: 
 
Styrelsens bedömning är att strukturen i Strategi 2028 kommer att fungera väl för planering, 
uppföljning och redovisning av verksamheten. Samtidigt är det tydligt att den stora förändringen i 
struktur skapar ett behov av kontinuerliga förbättringar. Det är styrelsens mening att det är önskvärt att 
skilja mellan de ändringar som innebär att strategin förändras och som innebär att årsmötet bör ta 
ställning till strategin i sin helhet genom ett särskilt årsmötesbeslut och de beslut som innebär 
anpassningar till gjorda erfarenheter och insikter. De senare bör kunna inkluderas göras till föremål för 
beslut och förslag från årsmötet inom ramen för beslut om versamhetsplanen. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer styrelsen att årsmötet måtte besluta 
 
att  Strategi 2028 består av visionen, de strategiska fokusområdena samt värderingarna, 
att  styrelsens förslag om ändringar av Strategi 2028 ska ske genom  en särskild proposition 

samt 
att styrelsens förslag om justeringar av måste vinna-matcher och mål ska göras genom 

förslaget till verksamhetsplan. 
 
 
Proposition 2: Angående nyckeltal för Svensk Fäktning 
Årsmötet 2022 gav styrelsen i uppdrag att återkomma till årsmötet 2019 med eventuella förslag om 
nyckeltal samt mål 2024.  
Styrelsen har under året analyserat hur behovet av uppföljning av förbundets och Svensk Fäktnings 
verksamhet bäst kan tillgodoses. Styrelsens bedömning är att den lämpligaste uppföljningen är att följa 
upp de övergripande mål som identifierats för varje strategiskt fokusområde och som återfinns i 
strategihuset för Strategi 2028. Styrelsen är angelägen om att hålla antalet variabler begränsat i 
uppföljningen av verksamheten så att fokus verkligen läggs på de mål som bedöms som strategiska.  
 
För att komplettera de strategiska målen och uppföljningen av dem innehåller också de enskilda 
strategiska initiativen milstolpar, ibland på flera års sikt, som ger möjlighet att bredda uppföljningen. 
 
Styrelsen föreslår därför  
 
att  de enskilda målen i Strategi 2028 ska följas upp i verksamhetsplanen och vara den 

väsentligaste uppföljningen på om den strategiska inriktningen följs. 
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Valberedningens förslag 
 
Sittande styrelseledamöter  Angelika Gyllenhoff, 2018-19 

Patrik Joelsson, 2018-19 
   Ana Valero-Collantes, 2018-19 
 
Förslag 
Ordförande (ett år)  Otto Drakenberg 
 
Styrelseledamöter (två år)  Åsa-Lena Andersson, 2019-20 
   Sanne Gars, 2019-20  

Aleksandar Matic, 2019-20 
Josef Rizell 2019-20 

 
Revisorer (ett år)  Stefan Norell, auktoriserad revisor 
   Monica Ahlqvist Arvidsson, lekmannarevisor  
 
Revisorssuppleanter (ett år)  Micael Schultze, auktoriserad revisor (för Stefan Norell) 

Peter Gustafsson, lekmannarevisor (för Monica Ahlqvist 
Arvidsson) 

Rapport 
Enligt förbundets stadgar skall SDF och föreningarna senast två månader före årsmötet avge sina 
eventuella förslag till valberedningen. Inför kommande årsmöte har valberedningen fått två förslag från 
föreningarna och inga förslag från SDF. Vi har även fått förslag från enskilda personer. Valberedningen 
har varit i kontakt med samtliga SDF för att förmedla behovet av förslag. De personer som föreslagits 
har i flera fall tackat nej till att delta i styrelsearbetet eller så har valberedningen konstaterat att 
föreslagna personer behöver mer erfarenhet från styrelsearbetet i föreningen eller i SDF innan man tar 
steget upp i förbundsstyrelsen.   
 
När det gäller den andra vakanta styrelseuppdraget saknar valberedningen kvalificerade förslag. Att 
låta årsmötet föreslå och ta beslut vem som skall väljas på ett år är inte rättvist för svensk fäktning eller 
för den som i så fall väljs. För att hitta ledamoten krävs det istället att distrikten och föreningarna tar 
sitt ansvar och lämnar förslag på personer som kan vara med och utveckla Svensk Fäktning. 
Valberedningen vill därför fortsätta sökandet efter den åttonde ledamoten och detta måste höras 
tillsammans med SDF och föreningarna.  
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