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Deltagarna i tränarkurs steg 1 2019. Foto Oscar Larsson  

Elvira Mårtensson, FFF, bronsmedaljör vid 
junior-EM i Foggia 2019. Foto: #Bizzi 

Miriam Schreiber, GFK. Segrare i European 
Cadet Circuit 2018-19. Foto: #Bizzi 



 

 
Ordföranden har ordet 
 

Fäktvänner, 
  

Ännu ett utmanande men viktigt år för svensk fäktning kan läggas till handlingarna. 
  

Den strategi och vision för svensk fäktning som årsmötet 2018 beslutade (ofta benämnt ”Strategihus-
et”) har använts under två verksamhetsår. Strategihuset har skapat tydlighet om vad som skall upp-
nås på kort och lång sikt, vilka de överordnade målen är och vem som ansvarar. Jag kan konstatera 
att arbetet med Strategihuset visat att vår ambitionsnivå inom flera strategiska områden har överstig-
it min och styrelsens förmåga att generera tillräcklig genomförandekraft. Denna insikt har vi tagit till 
oss under 2019 och kommer ytterligare anstränga oss för att rekrytera fler ideella krafter inifrån och 
utanför Fäktsverige, verklighetsanpassa aktivitetsplanerna och minska gapet mellan ambition och 
utfall på vägen fram mot vår vision om att bli Den Största Lilla Fäktnationen i Världen. 
  

För våra landslag ser jag ett par ljusglimtar. Vi har två fäktare i SOK:s program Talang 2022. Ett par av 
våra seniorlandslag har visat att de har förmåga att vara med och tampas på högre nivåer i 
lagvärldscupen. Utvecklingen väcker förväntningar. Samtidigt är det självklart att de kraftiga 
nedskärningar för landslagen som följer av RF:s nya bidragssystem dämpar glädjen betydligt. 
  

Om Riksidrottsförbundets beslut om ändrade stödformer är en av de mest negativa händelserna 
under gångna året, måste vi inse att inte alla delar är till vår nackdel. De verksamhetsbidrag som 
förbundet erhåller för barn-, ungdoms- och vuxenfäktning möjliggör en kraftfull satsning på fören-
ingsutveckling och utbildning. Vi vet hur väsentligt det är att vi växer i antal föreningar och medlem-
mar. Med finansiella resurser och de planer som ligger i  ”Växa och behålla – Förbundsutvecklings-
strategi 2020-28” finns möjligheter att nå resultat. Jag uppmanar alla aktiva i Svensk Fäktning att vara 
med och påverka och yttra sig i den remiss som har gått ut.  
  

När det gäller långsiktig finansiering har arbetet med att starta en stiftelse för Svensk Fäktning fort-
skridit och den första rejäla grundplåten finns på plats. Under 2020 räknar jag med att insamlingsverk-
samheten tar fart. Förhoppningen är att stiftelsen om några år ska kunna bidra med årlig avkastning 
till stöd för svensk fäktnings landslagsverksamhet. 
  

En viktig utmaning för styrelsen vid sidan av ekonomin under 2020 kommer att bli ett fortsatt arbete 
med att förankra våra värderingar och att säkra att fäktmiljön alltid är glädjefylld, inspirerande och 
trygg för alla.  Detta arbete, inser jag nu efter tre år inom förbundet, är viktigare än någonsin. 
 

Jag vill tacka styrelsen Svenska Fäktförbundet och alla andra engagerade inom fäktsporten för de 
viktiga insatser som utförts under året som gick. Utan ert ideella engagemang skulle vi stå oss slätt. 
 
Otto Drakenberg 
Ordförande Svenska Fäktförbundet  



I korthet 
Prestationer och resultat i Svensk Fäktning under 2019 

Elvira Mårtensson 
erövrade bronsmedalj 
på junior-EM Foggia 

Miriam Schreiber 
sammanlagd vinnare 
av European Cadet 
Circuit 2018-19. 

Utbildningen ”Åldersan-
passad fäktfys” 
utvecklad och 
genomförd i Stock-holm 
och Göteborg 

Ny tränarkurs steg 1 
med enbart inlärning 
i grupp på florett och 
värja utvecklad och 
genomförd 

Remissen ”Växa och 
behålla – 
Förbundsstrategi för 
Svensk Fäktning” 
beslutad av styrelsen 

Stiftelse för Svensk 
Fäktning skapad 

Konferens om Good 
Governance i 
internationella fäktning 
genomförd med 9 
medverkande länder 

Första säsongen av 
Svenska Fäktligan 

 

 
Bilder från USM i Karlskrona 2019. Foto Ola Åkerborn 
 

Måluppföljning 
 2017 2018 2019 Mål 

2028 
Antal medlemmar i IdrottOnline ”aktiv i idrott” 6 084 5 983 6 438 7 000 
Antal licenser 30 juni 918 943 837 2 000 
Antal föreningar  54 53 55 75 
Antal världselitföreningar 1) – – – 6 
Antal seniorlandslagtopp 16 i världen vid säsongsavslut 0 0 0 4 
Antal seniorfäktare rankade topp 32 i världen vid säsongsslut 0 0 0 6 
Antal senioraktiva fäktare ”i satsning” – 5 17 20 
Omsättning Svenska Fäktförbundet, tusen kr 5 213 5 820 5 716 8 000 
Eget kapital som andel av omsättning Svenska Fäktförbundet 14 % 8 % 14 % 25 % 
Andel av involverade inom Svensk Fäktning som känner till 
och förstår Svensk Fäktnings värderingar 2)  

(–) (–) (–) 100 
% 

Fördelning män-kvinnor bland medlemmar ”aktiva i idrott” 1) 69-31 69-31 70-30 50-50 
På organisations- och verksamhetsnivå arbetar vi 
systematiskt med good governance 3) 

n/a n/a n/a n/a 

Ovanstående mätetal avser 31 december respektive år om inget annat anges 

1)  De slutliga kriterierna för en världselitförening är ännu inte fastställda.  
2)  Fullständig årlig mätning av kännedom och förståelse av värderingar bland alla som är aktiva inom 

svensk Fäktning är ännu inte införd. Indikatorer på måluppfyllelsen har dock följts upp i januari 2019 
respektive 2020. Dessa presenteras under redovisningen av det strategiska initiativet. 

3)  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 2018–19 kan läsas här: 
https://www.fencing.se/landslag/uppfoljning-1/uppfoljning-2018-2019/  
 



Utdelade utmärkelser 2019 
Kungl. Förtjänstmedalj i guld: Thomas Åkerberg, ÄFK 
Kungl. Förtjänstmedalj i silver: Stefan Wikmark, GFK 
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj: Johan Edman, P4; Patrik Joelsson, ÖFFK; 
Håkan Lagerqvist, GoFK; Per-Ivan Larsson, UF; Gardar Nordlander, UFK; Michael 
Persson, HGIF; Lars Peterstrand ÄFK, Fredrik Sjödahl, SAF; Angela Toscano, FFF; Kent 
Thorén, Scar;  Johan Wik, FFF; Johan Willemo, GoFK; Peter Åkerberg, VaFK 
Bältesspännaren: Elvira Mårtensson för brons på junior-EM 2019 i Foggia 
 
 

Svenska mästerskap 2019 
Datum Kategori Plats Arrangör 
23–24/2 Juniorer ind och lag Kalmar Kalmar Fäktklubb 
27–28/4 Seniorer och veteraner Stockholm SAF Fäktförening 
18–19/5 Ungdom och kadetter Karlskrona Fäktklubben Chapman 
7–8/12 Seniorer lag Stockholm Ängby Fäktklubb 
 

Svenska mästare 2019 
 

 

 
Bilder från junior-SM i Kalmar, senior-SM och lag-SM i Stockholm 2019. Foto: Oscar Larsson 

Värja damer seniorer Emelie Mumm, DIF 
Värja herrar seniorer  Linus Islas Flygare, UF 
Florett damer seniorer  Linn Löfmark, GFK 
Florett herrar seniorer  Malte Westesson, GFK 
Sabel herrar seniorer  Josef Hien, ÄFK 
 
Värja damer lag seniorer  FFF 
Värja herrar lag seniorer  FFF 
Florett herrar lag seniorer  ÄFK 
Sabel herrar lag seniorer  FFF 
 
Värja damer U15  Moa Maaninka, MF19 
Värja herrar U15  Gösta Ståhl, DIF 
Florett damer U15  Emma Carlsson, EGF 
 

Florett damer U15  Emma Carlsson, EGF 
Florett herrar U15  Axel Fahlvik, EGF 
Sabel damer U15  Cenge Konya, LUGI 
Sabel herrar U15  Isak Stenblom, LUGI 
Värja damer U17  Emma Fransson, KFK 
Värja herrar U17  Christopher Kelly, DIF 
Florett damer U17  Miriam Schreiber, GFK 
Florett herrar U17  Nils Uniyal, ÄFK  
Sabel herrar U17  Björn Thomas, LUGI 
Värja damer U20  Elvira Mårtensson, FFF 
Värja herrar U20  Jonathan Svensson, DIF 
Florett damer U20  Miriam Schreiber, GFK 
Florett herrar U20  Malte Westesson, GFK 
Sabel damer U20  Hedda Cederlund, FFF 
Sabel herrar U20  Björn Thomas, LUGI 



 
Medaljörer junior-SM i Kalmar. Fr vänster damvärja, herrvärja, damflorett, herrflorett, damsabel, herrsabel. 
Foto Oscar Larsson 
 

     
Kerstin Palm och Pia Björk, bronsmedaljörer på veteran-VM. Foto: FIE och Kerstin Warvsten 
 

Styrelse mm 
Hedersordförande och hedersledamöter 
Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Lars Liljegren  Hedersordförande 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Styrelsen 
Otto Drakenberg Ordförande, mandattid 2019 
Åsa Andersson  Styrelseledamot, mandattid 2019-20 
Fredrik Eriksson Styrelseledamot, mandattid 2019 
Sanne Gars  Styrelseledamot, mandattid 2019-20 
Angelika Gyllenhoff Styrelseledamot, mandattid 2018-19 
Aleksandar Matic  Styrelseledamot, mandattid 2019-20 
Patrik Joelsson  Styrelseledamot, mandattid 2018-19 
Josef Rizell  Styrelseledamot, mandattid 2019-20 
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 2019 
Mattias Edlund  Ledamot, mandattid 2019 
Angela Toscano Ledamot mandattid 2019 
Vendela Runold Suppleant, mandattid 2019 
 

Styrelsens organ mm 
Belöningsnämnden 
Monica Gårdström Ordförande 
Kjell Gabrielsson Ledamot 
Henning Österberg Ledamot 
 

Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg  Ledamot 
Stefan Wikmark Ledamot 
Stefan Jansson  Suppleant 
Jonas Nordstrand Suppleant 
 

Kommittén för föreningsutveckling, KFU 
Patrik Joelsson, ordförande 
Monica Ahlqvist Arvidsson, ledamot 
Ulf Wikström, ledamot 
Börje Olsson, Norrlands Fäktförbund 
Björne Väggö, Västsvenska Fäktförbundet 
Gustaf Rasin, Stockholms Fäktförbund 
Åsa Andersson, Sydsvenska Fäktförbundet 
 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring, KMK 
Ana Valero-Collantes Ordförande 
Jonathan Bladin Ledamot 
Karl Dixelius  Ledamot 
Johan Maxe  Ledamot 
Carola Petrini-Nilsson Ledamot 
Johan De Jong Skierus Ledamot 
Ulf Sennerlin  Ledamot 
 

Kommittén för landslag och idrottsutveckling, KLL 
Otto Drakenberg Ordförande 
Sanne Gars  Ledamot 
Josef Rizell  Ledamot 
 

Sponsorkommittén  
Angelika Gyllenhoff Ordförande 
Fredrik Eriksson Ledamot 
 

Tävlingskommittén 
Aleksandar Matic Ordförande 
Stefan Clausen  Ledamot 
Mattias Edlund  Ledamot 
Christian Gustavsson  Ledamot 
Josef Rizell  Ledamot 
 

Domarkommissionen 
Stefan Clausen  Ordförande 
Björn Rasmussen Ledamot 
Ulf Wikström  Ledamot 



Utbildningskommittén 
Åsa Andersson  Ordförande 
Max Körlinge  Ledamot 
Börje Olsson  Ledamot 
 
Veterankommittén 
Kerstin Warvsten Ordförande 
 
Enskilda ansvar 
Antidoping  Ulrika Tranæus 
Förbundsläkare Rolf Skuncke 
Internationella engagemang Ana Valero-Collantes 
Rullstolsfäktning Jeannette Runold 
Sabel  Johan de Jong Skierus 
 
Internationella representanter 
Ana Valero-Collantes, Europeiska Fäktkonfederationen, Exekutivkommittén 
Stefan Clausen, Europeiska Fäktkonfederationen, SEMI-kommissionen 
Rolf Skuncke, Europeiska Fäktkonfederationen, Medicinska kommissionen 
Pierre Thullberg, Internationella Fäktförbundet, Reglementskommissionen 
Kerstin Warvsten, Europeiska Fäktkonfederationen, Veterankommissionen 
Emma Wertsén, Europeiska Fäktkonfederationen, Aktivas kommission 
 
Övriga representanter 
Lars Liljegren  Svenska Idrottsalliansen 
 

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 samt träningslägeransvarig, 

15 % 
Tommaso Marchi Förbundskapten florett damer senior, 10 % 
Henrik Lundegard Förbundskapten florett junior och kadett samt florett herrar 

seniorer, 7,5 % 
Ulf Sandegren  Förbundskapten värja herrar senior, 10 % 
Emma Samuelsson Förbundskapten värja damer senior, 10 % 
Pontus Weman Tell Handläggare idrottsutveckling, 30% 
 

 
 
 
 



Svenska Fäktförbundet tackar 
Lennart Ahlgren, Carl von Essen, Mats Ingerdal, Hans Lager, Lars Liljegren, Ivan Makkai, 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 

 



Avrapportering strategiska initiativ 
Strategiska initiativ i verksamhetsplanen 2019 
1.1 Hur skapar vi en fungerande utbildningsstruktur för alla tränare 
och ledare inom Svensk Fäktning? Ansvarig: Åsa Andersson  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 

1. Hela nya landslagsledarteamet har 
genomgått fortsatt gemensam 
ledarutbildning.  

2. Plan för att elittränare och 
elitföreningsrådet utbildas i ledarskap 
och code of conduct.  

3. Kravanalysen och den ”röda tråden” sys 
ihop och fastställs.  

4. Befintliga tränarutbildningar är under 
genomlysning och moderniseras.  

5. Utbildning för utbildare inom 
fäktförbundet genomförs.  

6. Mentorskap tränare/ledare utvecklas.  
7. Code of conduct hos ledare är utarbetad 

och påbörjad i alla led.  
8. Samordning kring utbildning mellan de 

olika strategiska initiativen möjliggörs.  

 
1. Uppnådd 
2. Ej uppnådd 
3. Uppnådd 
4. Uppnådd 
5. Ej uppnådd 
6. Ej uppnådd 
7. Delvis uppnådd 
8. Delvis uppnådd 

 
 

Aktiviteter 2019 
1. Lyfta de goda exemplen i Svensk 

Fäktning.  
2. 4-5 träffar med landslagsledningen 

för teamkonferens.  
3. Kommittén för utbildning träffas 

regelbundet för arbete med 
tränarutbildningens genomlysning 
och modernisering.  

4. Mentorprogram arbetas fram.  
5. Workshop kring samsyn över 

utbildning mellan aktiviteterna inom 
samtliga strategiska initiativ, 
dessutom arbete med code of 
conduct.  

6. Besöka 1-3 andra fäktnationer för att 
ta del av deras modeller och tankar 
kring utbildning.  

 
1. Ej genomförd 
2. Delvis genomförda 
3. Delvis genomförd 
4. Ej genomfört 
5. Ej genomfört 
6. Delvis genomfört 

 

 
Arbetet har påverkats av att 
personalsituationen inom SvFF varit 
ansträngd under 2019. 

En ny modell för utbildning av tränare har tagits fram och börjar implementeras.  
 

  



1.2 Hur utvecklar vi en strategi för ”Fäktinstruktör – ett drömyrke” 
Ansvarig: Åsa Andersson  

 
Foto: Oscar Larsson 
 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
9. Första steget i nya, reviderade 

tränarutbildningen genomförs i juni som 
pilotprojekt. 

10. En övergripande plan för 
tränarutbildning fastställs.  

11. En övergripande flerårig handlingsplan 
för att inspirera och locka till 
fäktinstruktörsyrket tas fram.  

12. Medel söks för att möjliggöra 
digitalisering av hela 
utbildningsmaterialet.  

13. Behovet av tränarlicens utreds.  
 

1. Uppnått 
2. Delvis uppnätt 
3. Ej uppnått 
4. Uppnått 
5. Ej uppnått 

 

 

Aktiviteter 2019 
1. Första kurstillfället av nya steg 1. 
2. Fortsatt arbete med SISU 

idrottsböcker för 
utbildningsmaterial  

3. Implementering mot klubbarna av 
utbildningsplanen påbörjas.  

4. Kommittén för utbildning utökas 
och håller flera arbetsmöten under 
året.  

5. Workshop med övriga initiativ, se SI 
1.1.  

6. Utredning av behovet av 
tränarlicens.  

7. Inventering av 1-3 länders syn på och 
arbetet kring fäktinstruktörsyrket.  

1. Genomförd 
2. Avfört 
3. Delvis genomfört 
4. Ej uppnått 
5. Ej genomförd 
6. Genomförd 

 

 
Arbetet har påverkats av att 
personalsituationen inom SvFF varit 
ansträngd under 2019. 

Den nu framtagna förbundsutvecklingsplanen kommer att ligga till grund för såväl föreningsutveckling som utbildningsinsatser under 
kommande år. Under 2020 genomförs en remiss- och förankringsprocess av denna som kommer att ligga till grund för planeringen 2022-
23.   

 

  



1.3 Hur får vi fler attraktiva föreningar för fäktare av alla kategorier-
elit och bredd? Ansvarig: Patrik Joelsson 
 

 
Foto: Oscar Larsson och Augusto Bizzi 

 
Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Föreningsutvecklingsstrategi 
2. Fyra nya föreningar 
3. Definition ”Utmärkt fäktförening” 
4. SDF samarbete 
5. Medlemsregistrering ”Aktiva i fäktning” 
6. Bildande av kommitté  
 

1. Styrelsen har fastställt en 
förbundsutvecklingsstrategi 

2. Delvis uppnått (tre nya föreningar) 
3. Ej uppnått 
4. Delvis uppnått 
5. Avfört, ej aktuellt m h t RF:s 

bidragssystem 
6. Delvis uppnått 

 
 

Aktiviteter 2019 
1. Uppstartsguide nya föreningar  
2. Proaktiv rekrytering av initiativtagare 
3. Utvecklingsprojekt i minst fem föreningar 
4. Fungerande samarbete mellan SDF och 

SvFF i minst tre distrikt 
5. SDF Ordförandekonferens  

1. Ej genomfört 
2. Ej genomfört 
3. Genomfört 
4. Genomfört 
5. Två genomförda 

 
Arbetet har påverkats av att 
personalsituationen inom SvFF varit 
ansträngd under 2019. 

Den nu framtagna förbundsutvecklingsplanen kommer att ligga till grund för såväl föreningsutveckling som utbildningsinsatser under 
kommande år. Under 2020 genomförs en remiss- och förankringsprocess av denna som kommer att ligga till grund för planeringen 2022-
23.   

 

 
Foto: Björn Lewin mfl 
 
 



1.4 Hur utvecklar vi fysträningen för föreningarnas 
ungdomsfäktare? Ansvarig: Jonas Thunberg 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Åldersanpassade fysprogram är 

framtagna 

2. Uppnått 
 
 

  
 

Aktiviteter 2019 
1. Fysträningsrådets handläggare går upp i 

tjänst för att arbeta med 
idrottsutveckling för föreningars 
ungdomar upp till U17. 

2. Besök av fyshandläggare i utvalda 
föreningar som vill utveckla sin fysträning 
för ungdomar. 

3. En fysträningsutbildning för fäkttränare i 
föreningarna genomförs i Svenska 
Fäktförbundets regi. 

4. Rekommendationer till 
fysträningsträningsprogram för 
ungdomar läggs upp på fencing.se 
tillsammans instruktionsfilm. 

 

1. Genomfört 
2. Genomfört 
3. Genomfört 
4. Avfört 

Pontus Weman Tell, fyshandläggare, har 
regelbundit deltagit vid och lett träning på 
EGF. Utifrån dessa erfarenheter, 
erfarenheter från sitt arbete med 
fäktningslandslaget, dialog med flera 
tränare och boken ”Åldersanpassad fysisk 
träning” mm har han tagit fram 
åldersanpassade fysprogram och förslag 
på säsongsplaneringar.  
Pontus har också har genomfört en 
heldags Pilotutbildning på Bosön med 
närvaro från flera klubbar.  
Under hösten har han ytterligare 
utbildningsträffar med föreningar och 
tränare inplanerade.  
Gällande en film om fysträningsprogram 
för ungdomar gjordes bedömningen att 
det var feltänkt. Därför genomfördes inte 
aktiviteten.  

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Bedömningen är att det strategiska initiativet har genomförts på ett framgångsrikt sätt. 
Nyckelklubbar verkar ha lärt sig av arbetet och det har påverkat deras verksamhet. 

 
2.1 Utveckla nya tävlingsformer. Ansvarig: Aleksandar Matic   

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Utföra omvärldsanalys kring 

tävlingsformer och tävlingsarrangemang 
2. Genom nya tävlingsformat öka 

behållandegraden i svensk fäktning och 
bidra till individuell utveckling 

3. Genom nya format och arrangemang öka 
sportens attraktivitet för sponsorer, 
media och andra intressenter 

 
 

 
 

Aktiviteter 2019 
1. Arbete med omvärldsanalys och 

identifiering av vilka behov vi idag inte 
möter. Förankring av arbetet Svensk 
Fäktning som hör av sig. Framtagning av 
förslag som kan testas på lokal/regional 
nivå. 

2. Tillsättning av arbetsgrupp under 
Tävlingskommittén som kan driva arbete 
framåt, diskutera med 
föreningar/tränare/föräldrar 

3. Presentation av omvärldsanalys och 
problemformulering 

  



4. Presentation av och diskussion kring 
förslag på möjliga förändringar av 
tävlingsformer 

5. Test av olika tävlingsformer på 
regional/lokal nivå och utvärdering 

6. Workshop med arrangörer av 
masterstävlingar hur nya tävlingsformer 
kan implementeras i framtiden på 
nationell nivå 

Pausad i avvaktan på att få in nya medlemmar i TK med intresse av dessa frågor.  
 

 
 
 

2.2 Hur säkrar vi domarförsörjning. Ansvarig: Stefan Clausen   
Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Handlingsplan för 
motivering, rekrytering, utbildning och 
mentorskap av domare 

 
 

 
 

Aktiviteter 2019 
1. Omvärldsanalys kring utbildning, tillgång 

och motivation kring domare. Varför vill 
inte fler bli domare? I omvärldsanalysen 
ingår att titta på domarfinansiering. 

2. Ta fram målbild kring domarförsörjning 
mot 2028 

3. Förslag på strategi för rekrytering, 
utbildning och mentorskap av domare 
samt motivation av unga domare  

4. Förankring av strategin hos föreningar 
och sammanställning av behov och 
möjliga aktiviteter 

5. Framtagning av handlingsplan  

  

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): En domarkommission har bildats under TK och en del av dess uppdrag är att se över det 
SI och dess innehåll.  

 
 



3.1 Utveckla och erbjuda alla meningsfulla former av individstöd till 
elit: först seniorer sedan för juniorer och kadetter  
Ansvarig: Jonas Thunberg  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Ett dokument som presenterar allt 

befintligt stöd till landslagsfäktare 
publiceras.  

1. Ej uppnått 
 
 

Arbete pågår, levereras Q1 2020 

Aktiviteter 2019 
1. Videoanalys används till fullo av 

förbundskaptener. 
2. Arbetet med idrottspsykolog är integrerat 

med landslagsverksamheten. 
3. Fystester och fysträningstips från 

Fysträningsrådet optimeras med 
ytterligare specialisering gentemot 
fäktning. 

4. Riktlinjer för landslagsfäktare och tränare 
på NIU/RIU/EVL färdiga.  

5. Medicinskt råd börjar arbeta med stöd 
mot landslagsverksamheten 

6. Individuellt stöd för fäktare i 
landslagsgrupperna i arbetet med sociala 
medier/sponsorarbete.  

 

1. Genomfört 
2. Delvis genomfört 
3. Genomfört 
4. Inte Genomfört 
5. Delvis genomfört 
6. Inte genomfört 
 
 
 

Förbundskaptensgruppen arbetar nu 
regelbundet med videoanalys.  
Många fäktare i landslagsgruppen har 
individuella samtal med idrottspsykologer 
via RF-stöd. HPM arbetar dessutom med 
Ulrika Traneus i dessa frågor och hon 
kommer hålla en föreläsning för 
landslagsfäktarna när tillfälle ges.  
Mycket av arbetet med bakgrund och 
research är gjort gällande riktlinjer för 
RIU/NIU/EVL. Arbetet kommer emellertid 
inte att hinna bli klart.  
Arbetet med att få ett medicinskt råd är 
igång i samarbete med Ulrika Traneus.  
En föreläsning med Kalle Dixelius om 
sociala medier var inplanerad under 
mellandagslägret men kunde inte 
genomföras. Föreläsningen kommer ske 
vid annat tillfälle och  fäktarna kommer 
därefter erbjudas individuellt stöd.  
 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Flera av de initiativ som inte har blivit genomförda eller bara delvis genomförda är nära 
att kunna genomföras. 

 

3.2 Skapa och följ en Utvecklingsplan för landslagsverksamheten   
Ansvarig: Jonas Thunberg  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. En Utvecklingsplan godkänns av RF/SOK 

och leder till stärkt ekonomiskt stöd för 
landslagen.  

1. Genomfört 
 
 

Utvecklingsplanen har presenterats. 
Projektstödet till landslaget stärktes 
något, men totalt får landslaget ett 
jämförbart (med 2019) stöd från RF 2020-
21. 

Aktiviteter 2019 
1. HPM skriver en Utvecklingsplan för 

Svensk fäktnings landslagsverksamhet.  
2. Förbundsordförande och HPM 

presenterar Utvecklingsplanen för RF och 
SOK.  

3. HPM implementerar Utvecklingsplanen i 
landslagsledning och organisation,  

 

1. Genomfört 
2. Genomfört 
3. Genomfört 

Utvecklingsplanen har diskuterats med 
elitföreningsrådet 30/10. Planen 
implementerades av HPM under hösten 
2019. 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Utvecklingsplanen ligger till grund för hur stort projektstödet “Landslagsstöd X” till 
landslagsverksamheten blir. SvFF fick 400 000kr per år 2020-21. Detta är något mer än det stimulansstöd som landslaget hade under 
2019.  

 



4.1 Hur utökar vi antalet träningslägerdagar och internationella 
tävlingsdagar för landslagsgrupperna?  
Ansvarig: Jonas Thunberg  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
 

 
 

 

Aktiviteter 2019 
1. Kompetensutveckling för FK kring 

motivationsarbetet i Teamkonferenser 
med HPM och Marita Skogum. 

2. Färdig träningslägerplanering för 
tävlingssäsongen 2019-2020 som fr o m 
budgetår 2020 strävar mot att minst 40 
träningslägerdagar per säsong, varav 
minst 10 utomlands med internationell 
assaut på hög nivå. 

3. Intag av träningsplanering för alla 
aktuella för landslagsgrupper. Krav på 
rätt antal timmar i relation till ålder enligt 
Svenska Fäktförbundets definition av ”att 
vara i satsning”. 

4. Samarbete med minst en annan nations 
träningslägerverksamhet på plats.  

 

1. Genomfört 
2. Påbörjat 
3. Genomfört 
4. Genomfört 
 

Förbundskaptenerna har haft flera träffar 
under året där Marita Skogum har lett 
utbildning.  
Mitt under tävlingssäsongen 2019-20, fr o 
m den 1 januari 2020, fick vi extra bidrag 
från RF som möjliggör för VH och VD att 
uppnå de 40 TRL-dagarna per säsong. 
Arbetet med planeringen av dessa dagar 
pågår. För FD och FH återstår 
finansieringsarbete för att uppnå 40 TRL-
dagar.  
Ett samarbete med Danmark finns på 
plats. HPM har träffat Danska 
fäktförbundets sportchef och vi är 
välkomna på samtliga deras läger. 
Herrrvärja har varit där tidigare. 
Herrflorett har åkt under mellandagarna. 
Dessutom finns erbjudande om att träna i 
Tauberbischofsheim. Ett samarbete med 
den tyske världstränaren Manfred Kaspar 
har påbörjats med en föreläsning i 
Stockholm i dec 2019 och planer på 
gemensamt arbete med de utökade TRL-
dagarna för VD och VH.  

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Genom extra bidrag från RF via ansökan i Utvecklingsplan gavs möjlighet att nå målen 
för VD och VH. Trots att vi också ansökte för FD och FH valde RF att inte ge oss medel för detta. Det internationella samarbetet har ökat 
betydligt på både florett och värja och ger goda möjligheter för en utökning på båda vapnen så fort finansiering kan hittas. 

 

 

 

Bilder: Augusto Bizzi och #bizziteam  



5.1 Hur gör vi Svensk Fäktning till ett tillräckligt starkt varumärke? 
Ansvarig: Ana Valero-Collantes 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 

1. Implementeringen av det nya 
varumärket. Ökad kännedom och 
kunskap om Svensk Fäktning.  

2. Fäktkanal kommer i gång, utrustning
 till distriktsförbund. Fäktkanalens pr
oducent, har skapat en 
bra struktur och samarbete med arra
ngörerna för samtliga SM.  Live strea
mingsändningar utvecklas till en 
professionell nivå.   

3. Antal följare på Instagram är 
över 5000 och på Facebook 3000  

 

1. Uppnått 
2. Påbörjat  
3. Ej uppnått 
 
 

1. Kommitté tillsatt 
2. Producent tillsatt 
3. En del arbete krävs för att ha 

mer kontinuerliga 
uppdateringar, fler resurser 
behövs. Avtal med A Bizzi kan 
vara en bra början för större 
strömning till våra sociala media 
kanaler och stärker varumärket. 

1. Jan - Producenttjänst tillsatt  
2. Q1- Matris för statisk av följare 

sociala medier tas fram, besökare, 
antal inlägg, artiklar  

3. Q1- Webbplatsen 
fencing.se byter namn till 
Svensk Fäktning och   
designen  anpassas till 
den nya visuella identiteten.  

4. Q1-Q2- Analys och utvärdering 
föregående års statistik  

5. Jan-Dec- Höjd innehållskvalité i 
Svensk Fäktnings sociala medier. 
Fotograf på strategiska svenska 
tävlingar för att öka antal följare till 
FB och Instagram  

6. Jan-Dec- Minst 4 
post i veckan görs på båda sociala m
edier kanaler. Inlägg på våra sociala 
medier görs med kvalitet och 
konsekvent  

7. Jan+ Sep- Utbildning 
webbsändningar genomförs  

 

1. Genomfört  
2. Genomfört  
3. Genomfört  
4. Ej genomfört 
5. Genomfört  
6. Ej genomfört 
7. Genomfört till vis del 

1.       Kommitté tillsatt 
1. Klart 
2. Klart under Q2 
3. Pågår 
4. Producent tillsatt, dock en del 

utmaningar med logistik för 
sändningar, behov av fler intäkter är 
påtaglig, stora kostnader för 
sändningar 

5. En del arbete krävs för att ha mer 
kontinuerliga uppdateringar, fler 
resurser behövs. Avtal med A Bizzi 
kan vara en bra början för större 
strömning till våra sociala Media 
kanaler och stärkning av varumärket. 

6. Januari utbildning genomfört, 
september utbildning avbokades 
pga ekonomi 

Vissa förseningar i leveransen av produkter kopplad till det nya varumärket, dock allt på plats under Q2. Gällande fotografer under 
svenska mästerskap samt vissa internationella tävlingar: Oscar Larsson har varit involverad under SAF pokalen samt några av svenska 
mästerskap under året. SvFF har tecknat avtal med Augusto Bizzi, i avtalet ingår att SvFF får material under samtliga seniortävlingar som 
ingår i uttagningssystemet. Avtalet gäller 2019–2020 . Detta är en del av det arbete som görs för att stärka svensk fäktnings varumärke.  

 

  



6.1 Hur ska svensk fäktnings värderingar kommuniceras & 
förankras? Ansvarig: Sanne Gars 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Alla ledare i topp 20 klubbar känner till 

och förstår värderingarna.  
2. Alla landslagsaktiva känner till och 

förstår värderingarna.  
3. Alla i styrelsen samt landslagsledare 

känner till, förstår och agerar i linje med 
värderingarna 

1. Delvis uppnådd 
2. Delvis uppnådd 
3. Delvis uppnådd 
 

 

Aktiviteter 2019 
1. Värderingarna förankras och den digitala 

appen strategihuset presenteras för 
samtliga deltagare i samband med 
årsmötesdagen.  

2. Workshop #2 och uppföljning med 
landslagsledningen, där dessa givits 
ägarskap att förankra värderingarna med 
sina respektive landslag.  

3. Förbundsstyrelseledamöterna avhåller 
värderingsdiskussioner med ytterligare 
10 föreningar och genomför workshops 
runt värderingarna; fysiska möten eller 
via Skype. 2019 

4. Alla klubbordföranden som har haft möte 
om nya värderingarna med 
förbundsstyrelseledamöter, ges i 
uppdrag att sprida kännedom och 
förståelse för värderingarna hos samtliga 
klubbmedlemmar. Värderings-fickkort, 
Strategiplansch, Värderingsspel (tas fram 
Q1 2020) används som verktyg.  

5. Mätning av kännedom, förståelse och 
efterlevelse av värderingarna hos klubbar 
och landslagsledningen via online 
frågeformulär. 

6. Utveckla, lansera och introducera den 
digitala appen Strategihuset.    

1. Påbörjad   
2. Genomförd på FK- konferens 

191208  
3. Delvis genomförd 
4. Genomförd 
5. Genomfört 
6. Genomförd  

1. Genomförs på årsmötet i mars 2020 
 

 
Kännedom om  Svensk Fäktnings värderingar 

År  Styrelse 
SvFF 

Landslags-
ledare 

Aktiva i 
landslagen 

Tränare och ledare i 
elitföreningar 

2019 Andel som känner till Svensk Fäktnings värderingar 100 % 86 % 13 % 45 % 
 Antal respondenter 8 7 24 59 
 Svarsfrekvens 100 % 100 % 63 % 53 % 
2020 Andel som känner till Svensk Fäktnings värderingar Ej mätt 100 % 29 % 87 % 
 Antal respondenter – 3 14 15 
 Svarsfrekvens – 75  % 47 % 29 % 

 

 

  



6.2 Hur ska vi göra för att tillhöra de ledande idrotterna i Sverige 
inom good governance, jämställdhet och likabehandling?  
Ansvarig: Vakant 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Ett arbete för att stärka Svenska 

Fäktförbundets kunskap om och rutiner 
kring krisberedskap har påbörjats och 
implementering i verksamheten har 
inletts. 

2. SvFF har gjort en genomlysning av sina 
stadgar. 

3. En inventering och översikt över andra 
idrottsförbunds arbete för jämställdhet 
och likabehandling har gjorts. Detta 
inkluderar att analyser hur ”best 
practices” från andra idrotter kan 
användas inom fäktningen och ta fram 
åtgärder för att göra det.  

 

1. Ej uppnått 
2. Uppnått 
3. Ej uppnått 
 

Ett förslag med stadgeändringar läggs 
fram till årsmötet. 

Aktiviteter 2019 
1. Översikt och inventering av ”best 

practices” för jämställdhets-och 
likabehandlingsarbete inom idrotten 

2. Ta fram utbildningspass för 
förbundsledare om krisberedskap och 
krishantering. Utbildningspasset ska 
inkludera en checklista för 
förbundsledarna vid utlandsresa. 

3. Genomföra ett utbildningspass för 
förbundsledare om krisberedskap och 
krishantering. 

4. Genomföra stadgeöversyn.  
 
 

1. Ej genomfört 
2. Ej genomfört 
3. Ej genomfört 
4. Delvis genomfört 
 
 

Arbetet med att modernisera stadgarna 
kommer att fortsätta under kommande år 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Initiativet har under 2019 saknat ägare.  
 

 
Styrelsen besöker föreningar för att diskutera värderingar.  



7.1 Hur ska vi använda sponsorstrategin för att skapa 
sponsorsamarbeten? Ansvarig: Angelika Gyllenhoff  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Svensk Fäktning har kartlagt sina 

målgrupper 
2. Alla aktiva i landslagsverksamheten 

förstår sambandet egeninsats - 
varumärke – sponsorer 

3. Svensk Fäktning har en organisation på̊ 
plats för att hantera och bearbeta 
sponsorer, partnerrelationer  

4. Avtal med föreningar om eventuella 
leveranser till sponsorer 

5. Svensk Fäktning sluter avtal med två̊ 
större sponsorer  

 

 
1. Uppnått 
2. Ej uppnått 
3. Ej uppnått 
4. Ej uppnått 
5. Ej  uppnått 

 

 

Aktiviteter 2019 
1. Svensk Fäktnings målgrupper kartlagda 
2. Utskick föreningarna målgruppsanalysen 
3. Sponsorworkshop ÅM 
4. 3 föreningar klara för SvFFs 

sponsor/eventleveranser (Gbg, Sthlm, 
Skåne)  

5. Rekrytering av projektledare 
partnerrelationer/sponsorer genomförd  

6. Musketörevent i samband med SM 
7. Första sponsorerbjudandet framtaget  
8. Införsäljning sponsorer  
9. Ta fram nytt avtal med Svenska Spel 
10. Förnya avtal med Intersport 
 

1. Genomfört 
2. Ej genomfört 
3. Genomförd 
4. 2 av 3 klara 
5. Okt/nov - on hold 
6. Återrapport till musketörerna om 

säsongens landslagsverksamhet i 
dec 

7. Vers 2.0 klart/ enbart fokus på 
landslagen 

8. TBC 
9. Avfört 
10. Förlängning av nuvarande avtal, 

framtagning av en profilprodukt för 
alla inom Svensk Fäktning  

 

Sammanfattande bedömning: Erbjudandet utgår helt från landslagsverksamheten – arbetet med att fylla och profilera varumärket 
Svensk Fäktning är tidskrävande och kräver mantimmar - landlagsfäktarna kan göra sin del här och nu och vi har kontroll över 
leveransen. Sponsorerbjudandet handlar om landslagen/elitverksamheten – tema hållbarhet/uthållighet, förebilder i offensiv satsning 
där våra landslag inte räds utmaningar. 
På sikt kommer sponsormedel vara enda möjligheten för oss att bedriva elitverksamhet på meningsfull nivå  

 

  



7.2 Hur kan vi säkra tillräcklig och långsiktig kompetensförsörjning? 
Ansvarig: Otto Drakenberg 

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Tillräckligt med personer med rätt 
kompetens och engagemang har rekryterats 
för den planerade verksamheten i 2019/20  
2. Svenska Fäktförbundet har undersökt 
och prövat åtminstone ett nytt sätt att 
rekrytera. 

 
 

 
Detta SI är pausat till ytterligare resurs är 
på plats för att bistå i arbetet. 
 

Aktiviteter Mar-Dec 2019 
1. Målgruppsanalys av vilka som 

rekryteringen avser och med vilka 
bevekelsegrunder som de engagerar sig. 

2. Undersökning av ”hinder för att 
engagera sig”, varför engagerar sig inte 
folk? 

3. Håll ett ”Get Active”-tillfälle där man kan 
lära sig. T.ex. i samband med en större 
tävling. 

4. Inled dialog med Handelshögskolan i 
Stockholm om samarbete för att 
transformera vår organisation till ett 
modernt attraktivt sportkontor. 

5. Kampanj på sociala medier om hur en 
blir aktiv i förbundet. T.ex. genom att 
göra miniintervjuer med personer som 
tillhör målgrupperna ovan, såsom Josef, 
Åsa-Lena. 

6. Göra det enkelt och åtkomligt på 
hemsidan, typ ”vart vänder jag mig om 
jag vill engagera mig” och sen sprida på 
sociala medier hur man engagerar sig 
och vad man vinner på det. Den absoluta 
kärnan i det hela är att det ska vara 
lättillgängligt. Sopa bort alla 
tveksamheter om vad en kan engagera 
sig i och vem man kontaktar. 

7. Färdigställ en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan 2020-2028. 

 Detta SI är pausat till ytterligare resurs är 
på plats för att bistå i arbetet. 
 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken):  
 

  



7.3 Hur etablerar vi konstruktiva samarbeten med andra idrotter 
och utländska fäktförbund. Prioriterat är bättre regler för OS-kval 
och good governance? Ansvarig: Ana Valero-Collantes  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 

1. En internationell konferens 
om good governance organiseras i 
Stockholm 6-8 September, med målet att 
komma överens om en gemensam  
handlingsplan fram till 
2028 Svenska Fäktförbundet mobiliserar 
andra fäktförbund i frågorna  

2. Förslag om good governance antas vid EFC 
kongressen 2019  

3. Det pågående OS kvalet och 
 konsekvenserna av detta belyses i opinionsbildning. 

4. Aktiv deltagande EFC/ FIE kongresser  
 

1. Uppnått 
2. Uppnått 
3. Pågående 
4. Uppnått 

 
 

1. Konferens genomförd i Stockholm 6-
8 september , 10 NF deltog 
 

 

Aktiviteter 2019 
 

1. Jan-Dec- Arbete med andra förbund kring OS 
kval  

2. Mar-Jun- SvFF deltar i RF:s 
träffar/utbildningar  

3. April- SvFF sänder förslag om förbättringar av 
FIE:s statuter/ EFC:s statuter  

4. AugustiAnsökningar stimulansstöd 
internationellt arbete  

5. September - Internationell workshop i Sthlm 
om Good Governance 6-8 september  

 

1. Pågående  
2. Genomfört  
3. Genomfört  
4. Genomfört  
5. Genomfört 

1.Genomfört utbyte med Italienska 
Fäktförbundet samt vidareutveckling 
av diskussioner både i Lausanne under 
FIE kongress kring OS-kvalregler  
3.Sverige fick igenom nya rutiner kring 
betalning av startavgifter för för att 
undvika kontant hantering kring EFC 
mästerskap gick igenom 
4. Ansökan inskickat för 2020–2021  
5.Good Governance workshop med 9 
länder genomfördes i Stockholm 6–8 
september 

 

Som en del i utbytesarbetet med andra internationella förbund blev Maurizio Randazzo, ledamot Italienska förbundet (FIS) till vårt 
styrelsemöte under september, förhoppningsvis kan detta leda till närmare samarbete inom andra område mellan FIS och SVFF. Good 
Governance workshop genomfördes i Stockholm 6–8 september, tio NF var inbjudna, resultat blev att tre arbetsgrupper bildades, ett för 
att förbättra arrangemang och kalendern för FIE tävlingar, ett för Good Governace kring tillämpning av regelverk samt ett för att titta 
över OS kvalreglerna. SvFF ansökte om olika medel för kommande åren för internationellt engagemang för att kunna av att belasta 
förbundets ekonomi, vi tilldelades medel för samtliga projekt inom internationellt engagemang som genomfördes 2019 av RF och har 
även fått medel för kommande projekt av RF för 2020. 

 

  



7.4 Hur kan vi säkra tillräcklig långsiktig finansiering genom att 
skapa en stiftelse för Svensk Fäktning? Ansvarig: Otto Drakenberg  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
Stiftelsen får in en grundplåt och registreras 
hos Länsstyrelsen  

 
Delvis uppnådd 
 

Första insättningen på stiftelsens konto 
har skett. 

Aktiviteter 2019 
1. En kärngrupp för stiftelsens 

upprättande är etablerad med Hans 
Lager som ledare Q1 

2. Stiftelsens statuter och registrering hos 
Länsstyrelsen är på plats Q2 

3. Donationsupplägget/-en identifieras Q2 
4. En bredare grupp av potentiella 

donatorer kontaktas Q3-> 
5. Stiftelsen finns att läsa om på relevanta 

ställen, bl.a. hemsidan för Svensk 
Fäktning Q3-> 

1. Kärngruppen är bildad m Hans Lager 
som sammankallande 

2. Dialog med Länsstyrelse/SKV 
igångsatt. Konto för insättningar till 
stiftelsen är på plats.  

3. Donationsupplägget är under 
framtagande i Q1-20 

4. Har ej påbörjats 
5. Avvaktar pkt 2.-4. ovan. 

 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken):  
 

 
 

7.5 Hur ökar vi finansiering från fonder och andra bidragsgivare? 
Ansvarig: Josef Rizell  

Planerat Verksamhetsplanen 2019 Genomförd verksamhet Anmärkningar-tillägg 
Milstolpar 2019 
1. Vi har en klar bild av vilka aktörer som är 
relevanta att söka medel från. 
2. Vi har fått beviljat medel till ett första 
projekt från en extern aktör. 

1. Ej uppnått 
2. Ej uppnått 

 

Aktiviteter 2019 
1. En lista över potentiella aktörer att söka 

medel ifrån har tagits fram. Dessutom 
har aktörer med tidigare framgång i att 
söka liknande finansiering kontaktats 
och lärdomar dragits.  

2. Lämpliga projekt att söka finansiering 
för har identifierats. 

3. Ansökningar för minst 5 projekt har 
skickats in.  

 

1. Påbörjad 
2. Påbörjad 
3. Ej genomfört  

 

Vid en överblick verkar det som att det är 
främst bredd och barn/ungdomsidrott 
vilka kan bli aktuella för 
stiftelsefinansiering.  
 
 

Sammanfattande bedömning (max 250 tecken): Initiativet är avfört. Bedömningen efter att ha letat möjliga fonder/stipendier att söka 
från är att det inte är motiverat att i nuläget spendera tid på att hitta finansiering den vägen.  De flesta fonder/stipendier riktar sig till 
individer och i de fall SvFF kan söka är det tveksamt om medlen kan finansiera den verksamhet som vi bedömer är viktigast i nuläget.   

 



Kallelse  
Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 8 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 
2019. 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.  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 

 

  



Röstlängd 
Norrlands FF     Västsvenska FF    
FK Scaramouche  17 1  Allez Fäktförening  94 1 
För. Studentidrott i Luleå  6 1  FK Athos  50 1 
IF Kusthöjden  25 1  Sandhults SK   18 1 
Norum-Djäkneboda SK  25 1  Göteborgs FK  815 5 
Umeå FK  135 2  Halmstad Garn. IF  18 1 
Vilhelmina FK  3 1  Halmstads FS  44 1 
Östersund Frösö FK  54 1  Allingsås FK  78 1 
Sundsvalls FK  22 1  Kungsbacka FK  177 2 
Norrlands Fäktförbund   3  P4 IF   7 1 
 Summa  287 12  Västsvenska Fäktförb.   3 
Mellansvenska FF      Summa                                 1301 17 
Arvika FK   25 1      
Dalregementet IF  46 1  Sydsvenska FF    
Coup Droit – Knivsta FF  30 1  A6 SK & IF  105 2 
I 2 IF  16 1  C4 FK  40 1 
FK Klingan  4 (-)  Allmänna FF i Lund  10 1 
Köpings FA  59 1  FK Aramis  267 3 
KFUM Norrköping  50 1  FK Chapman  103 2 
Linköpings FK  184 2  Kalmar FK  122 2 
Nyköpings FK  50 1  Ljungby FK  58 1 
Uppsala FF   272 3  LUGI FF  159 2 
Västerås FK  28 (-)  Malmö FK av 1919  486 4 
Wadköpings FF   127 2  Malmö FF Gripen  187 2 
Värjan – Eskilstuna  44 1  Ystads FK   55 1 
Mellansvenska Fäktförb.   3  Sydsvenska Fäktförbundet  3 
 Summa  935 18  Summa 1592 24 
Stockholms FF         
IF AU Lidingö / LöFK  248 3      
DIF FF  731 4  Svenska Fäktförbundet  6438 101 
FFF   317 3      
FFA Solna  21 1  (-) = ej bet årsavgift    
RF Aktiva Synskadade  10 1  55 (53) Föreningar  (5983)        (95) 
KFUM JKS Stockholm   136 2      
Järfälla FK  35 1      
Saltsjöbadens IF  99 1      
SAF   88 1      
SSIF   139 2      
Tellus FK  28 1      
Vallentuna FK  39 1      
Ängby FK   130 2      
Gotlands FK  104 2      
Stockholms Fäktförbund   3      
 Summa  2323 30      

  



Propositioner och motioner 
 
Proposition 1: Val av och instruktioner för disciplinnämnd 
Bakgrund 
Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 8 § 5 anger att ordföranden och övriga ledamöter I 
disciplinnämnd ska utses av förbundsmöte. Det är angeläget att Svenska Fäktförbundet följer RF:s 
riktlinjer och stärker disciplinnämndens oberoende. Den arbetsordning som tidigare fastslagits av 
styrelsen med anledning av denna förändring inkluderas i stadgarna. 
 
Förslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att  fastställa nedanstående förslag till stadgeändringar avseende disciplinnämnden 
 
 § 1.4 
 Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte, förbundsstyrelsen och 
disciplinnämnden. 

---- 
§ 3.5 
Ärenden vid förbundsmötet 
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma: 

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. Den auktoriserade revisorns berättelse för tiden den 1 januari – 31 december samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport 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 har 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 en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med uppgift att granska 

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

granska verksamheten enligt § 5.1. 
20. Vartannat år: Val av ordförande, en övrig ledamot och en suppleant i disciplinnämnden 

för en tid av två år och ev. fyllnadsval för en tid av ett år. 



21. Vartannat år: Val av en övrig ledamot och en suppleant i disciplinnämnden för en tid av 
två år och ev. fyllnadsval för en tid av ett år. 

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

 
 Valbar enligt punkterna 16-17 samt 22-23 är den som är myndig och är medlem i en 

 förening som är ansluten till Förbundet.  
Styrelseledamot är inte valbar som revisor, revisorssuppleant, ordförande i 
disciplinnämnden, ledamot eller suppleant i disciplinnämnden. 

 Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 2.3. 
 ---- 

7 kap Disciplinnämnden 
   
 § 7.1  Disciplinnämndens befogenheter 

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. 
Omfattningen av Disciplinnämndens bestraffningsrätt framgår av RF:s stadgar kap. 
14 § 1. Nämnden skall arbeta självständigt i likhet med en domstol. 
  
Disciplinnämnden är enda instans inom Förbundet för ärenden enligt 14 kap. RF:s 
stadgar. 
 

§ 7.2  Sammansättning och utseende av ordförande och ledamöter 
Disciplinnämnden består av ordförande, två övriga ledamöter jämte två suppleanter. 
Nämndens ordförande ska ha avlagt juridisk examen och bör ha erfarenhet som 
lagfaren domare. Av de två övriga ordinarie ledamöterna skall minst en och av de två 
suppleanterna ska också minst en ha avlagt juridisk examen. Ledamöter och 
suppleanter väljs för en period om två år. 
 
Disciplinnämnden kan för avgörande av enskilt ärende adjungera sakkunnig 
ledamot. Sådan ledamot deltar i så fall för det aktuella ärendet i nämndens beslut. 
Vid lika röstetal har nämndens ordförande utslagsröst. 
 

§ 7.3 Regelsystem 
Till grund för Disciplinnämndens verksamhet ligger RF:s stadgar, förbundets stadgar, 
förbundets och FIE:s tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt 
anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och av styrelsen 
utsedda organ. 
 
Disciplinnämnden äger rätt enligt RF:s stadgar 14 kap. 5§ 2 st. att ålägga enskild 
person böter om högst 30 000 kronor. Utdömda böter tillfaller Förbundet och 
används för främjande av Förbundets verksamhet. 
 
I enlighet med RF:s stadgar 14 kap. 6§ kan avstängning även omfatta träning i 
anläggning som disponeras av den dömdes förening eller annan förening med 
medlemskap i eller anslutning till Förbundet.  
 

§ 7.4 Allmänna åligganden 
Disciplinnämnden skall hålla årsmötet och styrelsen underrättad om nämndens 
verksamhet. 
Disciplinnämnden skall, med iakttagande av RF:s bestraffningsregler, i 
förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar 
av förbundets disciplinregler. 



 
§ 7.5  Kallelse och beslutsförhet 

Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av nämndens ordförande och är 
beslutsför med tre ledamöter. Suppleant inträder som beslutande vid ordinarie 
ledamots förhinder. 

 
§ 7.6  Jäv för disciplinnämndsledamot 

En ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket 
han själv eller hans klubb är part, eller av vars utgång han eller hans klubb kan vara 
beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, 
eller i vilket han på annat sätt får anses vara jävig. 

 

Proposition 2: Precisering gällande styrelsers och valberednings 
sammansättning 
Bakgrund 
RF-stämman 2017 har beslutat att 11 kap. 4 § 4 ska ändras till följande lydelse  
“SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att 
ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med 
hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser 
och valberedningar ska bestå av kvinnor och män. Ändringen träder i kraft den 1 juni 2021” 
Styrelsen ser ingen anledning att avvakta med dessa förändringar utan föreslår att Svenska 
Fäktförbundets stadgar anpassas till kommande bestämmelser. 
 
Här är att märka att förbundets stadgar, 6 kap. 1 §, sedan tidigare har ett starkare jämställdhetskrav 
vad gäller övriga ledamöter i förbundsstyrelsen: ”Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat 
mellan könen.”  
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att  fastställa nedanstående förslag till stadgeändringar avseende jämställdhet i styrelser och 

valberedning i Svenska Fäktförbundet och dess SDF 
 
Förslag 
 

4 kap    Valberedningen 
 
§ 4.1 
Sammansättning 

 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, varav en kvinna och en man, 
jämte en suppleant.  
 
Suppleant är röstberättigad endast då någon ordinarie ledamot är frånvarande. 
----- 
 
NORMALSTADGAR  
FÖR  
SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) 
 
inom Svenska Fäktförbundet 
 

1 kap  Allmänna bestämmelser 
 
16 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 



SDF-styrelsen består av ordförande samt ….. övriga ledamöter, valda enligt 12 § 11 
punkten.  
 
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. 
 
SDF-styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses vara nödvändiga. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande.  
--- 

5 kap  Valberedning 
 
21§ Sammansättning mm 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant.  
I valberedningen ska ingå både kvinnor och män. 
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 
så bestämmer. 

 

Proposition 3: Förändring av distriktsindelning 
Bakgrund 
Vid årsmötet 2017 fastställdes en ny distriktsindelning. Det nya SDF:et Mellansvenska Fäktförbundet 
inrättades. omfattande verksamhetsområdena för Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Upplands, 
Värmlands, Västmanlands, Örebro läns och Östergötlands Idrottsförbund. Det första Mellansvenska 
Fäktförbundet som omfattade samma geografiska område, bildades i samband med 
distriktsreformen 1998 men lades ned efter bara några år. Det har nu visat sig att samma öde drabbat 
försöket till pånyttfödelse.  
 
Styrelsens analys av situationen är att MSvFF:s område är geografiskt olämpligt och för stort. 
Samtidigt håller SDF:en på att få en alltmer central roll för utvecklingsarbetet inom Svensk Fäktning 
där samarbete om i första hand, men inte enbart, regionala tävlingar blivit väsentliga. Styrelsen har 
därför som ambition att i samråd med, och gärna på initiativ från, de enskilda föreningarna inom 
MSvFF identifiera och föreslå ändamålsenliga SDF-områden. 
 
En första lösning förefaller ha uppenbarat sig genom att de fyra föreningarna i Södermanland och 
Östergötland deklarerat intresse av att bli ett distrikt och grundat ett SDF. Styrelsen föreslår därför 
nedan att årsmötet bifaller föreningarnas önskemål. 
 
Under kommande år avser styrelen att inleda diskussioner med föreningarna i det kvarvarande MSvFF 
om lämpliga lösningar av distriktsindelningen, antingen genom nya SDF eller genom föreningarnas 
samgående med existerande SDF. 
 
Samtidigt avser styrelsen att genomföra en översyn av stadgarnas bestämmelser om röstfördelning 
vid årsmötet, i syfte att säkerställa att eventuella förändringar av distriktsindelningen medför rimliga 
konsekvenser gällande denna. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att  fastställa nedanstående förslag till ändrad distriktsindelning,  
att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med att finna bra lösningar för regionalt samarbete 

inom det Mellansvenska Fäktförbundet samt 
att  till årsmötet 2020 återkomma med eventuella förslag rörande mandatfördelningen till 

årsmötet 



 
Förslag 
 

8 kap   Specialidrottsdistriktsförbunden    
§8.1   

 Distriktsindelning 
 Inom Förbundet ska finnas specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som organ för Förbundets 

regionala verksamhet.  
 

Ett SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och som har sin hemvist inom 
SDF:s geografiska område. 
Den geografiska indelningen i SDF och Ombud Fäktning (OF) fastställs av förbundsmötet med 
enkel majoritet.  
I de DF som omfattas av en eller flera fäktklubbar men som saknar SDF-tillhörighet ska finnas 
ett OF. 

  
OF utses av klubbarna i resp. DF och anmäls till Förbundsstyrelsen 

 
§8.2  

  SDF:s namn och verksamhetsområde 
  Svenska Fäktförbundet indelas i följande regioner:  

 
NORRLANDS FÄKTFÖRBUND 
omfattar verksamhetsområdena för Norrbottens, Västerbottens, Jämtland/Härjedalens och 
Västernorrlands Idrottsförbund. 
 
MELLANSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattar verksamhetsområdena för Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Upplands, 
Värmlands, Västmanlands och Örebro läns Idrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund. 
 
STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 
omfattar verksamhetsområdena för Stockholms Idrottsförbund och Gotlands Idrottsförbund.  
 
ÖSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattar verksamhetsområdena för Södermanlands och Östergötlands Idrottsförbund 
 
VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattar verksamhetsområdena för Hallands Idrottsförbund och Västra Götalands 
Idrottsförbund.  
 
SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattar verksamhetsområdena för Skånes, Blekinges och Smålands Idrottsförbund 
 

 
 
 
  



Motion från Stockholms Fäktförbund nr 1 
 
Motion till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2020 från Stockholms Fäktförbund angående 
uttagning till internationella mästerskap, världsmästerskap och europamästerskap.  
 
Svenska Fäktförbundet bör ha ett system på plats som inte utesluter deltagande av svenska fäktare i 
internationella mästerskapstävlingar.  
Ambitionen ska vara att det ska vara fulla lag i alla vapendiscipliner, både herrar och damer, i 
ålderskategorierna kadett, junior och senior.  
Vad som krävs är att det finns ett poängsystem på plats i varje vapendisciplin där både nationella och 
internationella tävlingar ska ingå, där aktiva fäktare rankas. Det tre första fäktarna på poänglistan i 
respektive vapendisciplin ska var direktkvalificerade till VM och EM. Den fjärde platsen i laget kan 
fyllas med en fäktare som har gjort en enastående internationell placering utan att ha kommit upp till 
poäng som motsvarar en fjärdeplats. Alternativet är att helt enkelt ta ut den fjärde fäktaren på 
poänglistan.  
Svenska Fäktförbundet ska inte ha några kriterier för ett svenskt ickedeltagande på VM och EM.  
 
Hur det svenska deltagandet ska finansieras är en annan och separat fråga. Men det kan bli svårt att 
hitta sponsorer om svensk fäktning inte deltar på VM eller EM.  
 
Styrelsens yttrande 
Svenska Fäktförbundets styrelse och kommitté för landslag och idrottsutveckling (KLL) har tagit 
kritiken som framkommit mot nuvarande Uttagningskriterier på stort allvar och har vidtagit följande 
åtgärder: 
 

• Anordnat en välbesökt konferens (med möjligheter att delta via länk) där alla i Svensk 
fäktning har haft chansen att komma med förslag. 

• Ändrat Uttagningskriterier för senior-EM under innevarande säsong och öppnat för alla fyra 
landslag att delta. 

• Påbörjat en utvärdering av Uttagningskriterier som kommer att leda till ett helt nytt system 
säsongen 2020-2021. 

• Beslutat att lägga ut nästa förslag till Uttagningskriterier på remiss, öppet för alla intressenter 
att komma med inspel på inför beslut om säsongen 2020-2021. 

 
Styrelsens bedömning är att ovanstående åtgärder och handlingsplan möter behovet föreningarnas 
legitima behov av insyn och medverkan i arbetet med uttagningssystem. Det är enligt styrelsens 
mening negativt om  beslut i så operativa frågor som uttagningssystem fattas av årsmötet. 
Uttagningssystemen kräver erfarenhetsmässigt flexibilitet och samordning med förbundets övriga 
åtaganden och prioriteringar då de påverkar förbundets och föreningarnas verksamhet på många 
sätt. Det är enligt styrelsens mening olyckligt om ett årsmötesbeslut föregriper alla föreningars 
möjlighet att medverka i beredningen av uttagningssystem 2020-21. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet 
  
att anse motionen besvarad 
 
 
 
  



Motion från Stockholms Fäktförbund nr 2 
 
 
Motion från Stockholms Fäktförbund till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2020 
 
Förslaget är att domarlicenser ska gälla i två år om domaren i fråga inte har dömt under dessa två år. 
Ändringen är alltså till två år från ett år som är regeln som gäller idag. 
 
Styrelsens yttrande 
SvFF:s domarregler fungerar i dagsläget så att om en examinerad domare inte dömer under en säsong 
så har denne ytterligare en säsong på sig att anmäla sig som domare och döma en tävling under 
särskilt överinseende av överdomaren och därmed kunna behålla licensen. Motionärens ambition om 
att det ska gå två år innan någon förlorar licensen kan därmed anses redan vara uppfylld. 
  
Styrelsen föreslår årsmötet 
 
att anse motionen besvarad 
  



Valberedningens förslag 
 
Sittande styrelseledamöter  Åsa Andersson, 2019-20 

Sanne Gars, 2019-20 
Josef Rizell, 2019-20 

 
Förslag 
Ordförande (ett år)  Otto Drakenberg 
 
Styrelseledamöter (två år)  Pia Björk, 2020-21 

Fredrik Eriksson, 2020-21 
   Patrik Joelsson, 2020-21  

Ana Valero-Collantes, 2020-21 
 
Fyllnadsval styrelseledamot (ett år): Thomas Åkerberg, 2020 
 
Revisorer (ett år)  Stefan Norell, auktoriserad revisor 
   Fredrik Melander, lekmannarevisor  
 
Revisorssuppleanter (ett år) Micael Schultze, auktoriserad revisor (för Stefan 

Norell) 
Peter Gustafsson, lekmannarevisor (för Fredrik 
Melander) 
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