
 

Svenska Fäktförbundet 
Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm 

www.fencing.se 
 
 

 

 

Verksamhetsberättelse 

1 juli 2010 – 30 juni 2011 

 

  
Foto: Rolf Blomqvist 

  



2 (65) 
2011-10-05 

Innehåll Sid. 
  
Innehåll 2 
Röstlängd 3 
Kallelse 4 
Dagordning 5 
Styrelsens sammansättning, representation m.m.  7 
Inledning 10 
Ekonomin 2010 – 2011 12 
Stipendiefonden 13 
Licenser 14 
Kansli, personal 14 
Verksamhetskonferens 15 
Förändring av nyckeltalen 16 
Nya föreningar 17 
Idrottslyftet 17 
Idrottslig utveckling –  
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 

18 

Utbildning 19 
Fäktgymnasiet och regionala gymnasier 21 
Ungdomsverksamhet 22 
Rullstolsfäktning 23 
Domare 23 
Landslagsverksamheten 26 
Sabel 27 
Veteranfäktning 28 
Challenge Bernadotte 28 
Vigor Challenge 30 
SAF-pokalen 30 
Coupe du Nord 30 
Jämlikhet och jämställdhet 31 
Antidoping 31 
Disciplinnämnden 32 
Arbete med nya stadgar 32 
Internationellt engagemang 33 
Ökad självfinansiering 35 
PR- och informationsverksamhet 36 
IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 36 
Qrodo 37 
Belöningar 38 
Årsredovisning, förvaltningsberättelse 39 
Revisionsberättelse 39 
Resultat 39 
Valberedningens förslag 40 
Proposition 

Styrelsens förslag till  
Stadgar för Svenska Fäktförbundet  
Normalstadgar för SDF 
Läsanvisningar och kommentarer 

41 
 

42 
57 
64 

 



3 (65) 
2011-10-05 

Röstlängd 

Fastställd av förbundsstyrelsen den 17 september 2011. Totalt antal röster är 58. 
 

 Antal 
medlemmar 

Röster  Antal 
medlemmar 

Röster 

Norrland   Västsvenska FF  3 

Bodens FK** 16 0 FK Athos 32 1 

FK Scaramouche 42 1 Försvarets FK 15 1 

IF Kusthöjden 17 1 Göteborgs FK**  0 

Umeå FK 51 1 Halmstads FS 32 1 

Vilhelmina FK 10 1 Halmstads Garnisons IF 14 1 

Östersund Frösö FK 33 1 Kungsbacka FK 113 2 

 169 5 P4** 12 0 

Mellansverige    218 9 
 

Arvika FK  53 1 Sydsvenska FF  3 

Dalregementet IF** 37 0 A6 SK & IF 18 1 

Gävle FF**  0 C4 FK 127 2 

I 2 IF**  0 FK Aramis**  0 

Hallstahammars FG* **  0 FK Chapman 144 2 

Köpings FA** 13 0 Kalmar FK 188 2 

Linköpings FK 90 1 Ljungby FK 90 1 

Nyköpings FK* **  0 LUGI FF 98 1 

Uppsala FF 204 3 Malmö FK av 1919 404 4 

Västerås FK**  0 Växjö Allmänna FF* **  0 

Wadköpings FF*  145 0 Ystads FK 117 2 

Örebro Kampsportförening** 0  1  186 18 
 

 542 5 
 

49 Föreningar 3 639 58 

Stockholms FF  3  
* Ej betalt föreningsavgift i rätt tid 

DIF FF 189 2 ** Ej sänt in medlemslista i rätt tid 

En Garde FF 64 1    

FFF 302 3    

JKS Basket 47 1    

Jakobsbergs FK 52 1    

SAF 300 3    

SSIF * ** 65 0    

Upplands Väsby FK 23 1    

Vallentuna FK 36 1    

Ängby FK 68 1    

 1 146 17    

      

Gotlands FF  3    

Gotlands FK 78 1    

Klinte FS* **  0    

Roma Kungsgårds IF* **  0    

Atheneskolans FS** 300 0    

 378 4    
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Kallelse 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte  
 

Söndagen den 30 oktober 2011 på Kalmar Slott. 
 
Verksamhetskonferens arrangeras under förbundsmöteshelgen den 29 – 30 oktober. 
Platsen för denna är också Kalmar Slott. 
 
Konferensen startar lördagen den 29 oktober kl. 14.00 och avslutas med lunch på 
söndagen kl. 12.00. 
 
Bidrag till resa och hotell (mot kvitto) utgår med upp till max 2 500 kronor per 
förening. Billigaste färdsätt ska användas. Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil.  
 
För föreningar norr om Gävle kan ett särskilt tillägg om högst 1 000 kronor per 
förening utgå. 
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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  
 
 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) 
 

1. Nya stadgar  
 

(Paragrafen förklaras omedelbart justerad. De nya stadgarna används 
därefter för behandlingen av övriga punkter på dagordningen.) 

 
13. Behandling av motioner som enligt den i Svenska Fäktförbundets stadgar, § 2.6, 

angivna ordningen har ingivits till mötet. (Inga motioner har kommit in.) 
 
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 Svenska Fäktförbundets stadgar § 2.3 
 
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 suppleant för en tid av två år och ev. fyllnadsval av en suppleant  
      för en tid av ett år 
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19. Val av högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter för en tid av 
      ett år 
 
20. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte ev. suppleanter i  
      valberedningen 
 
21. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma  
 
22. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
 
23. Övriga ärenden, varvid dock iakttages att fråga av ekonomisk natur inte  
      får avgöras 
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Styrelsens sammansättning, representation m.m.  
  
Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Göran Abrahamson Hedersledamot 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Ordinarie ledamöter 
Lars Liljegren Ordförande  10/11  
Per Palmström Vice ordförande  10/12 
Christian Edling Skattmästare  09/11 
Peter Ejemyr Ledamot   10/12 
Kerstin Levin Ledamot   09/11   
Peter Lydh  Ledamot   09/11   
Pia Willemo  Ledamot   10/12 
Peråke Wiberg Ledamot   09/11   
 
Suppleanter 
Jonas Eklund   09/11 
Birgitta Linde   10/12   
 
Personal 
Göran Flodström Utbildnings- och sportchef, adjungerad 
Monica Gårdström Kanslichef, adjungerad, 
Igor Tsikinjov Förbundskapten, adjungerad 
 
Revisorer 
Bengt Arnedal Vald av SvFF 
Lars Bauman Revisorsuppleant 
Mats Höglund Lekmannarevisor 
Esa Kangas  Suppleant lekmannarevisor 
 
Valberedning 
Karin Egertz Ordförande 
Kjell Gabrielsson Ledamot 
Pierre Thullberg Ledamot 
 
Verkställande utskott (VU), Idrottslyftet 
Lars Liljegren Ordförande 
Christian Edling Skattmästare 
Göran Flodström Adjungerad 
Monica Gårdström Adjungerad 
 
Landslagsorganisation 
 
Landslagsråd 
Henning Österberg Ordförande  
Igor Tsikinjov Förbundskapten 
Johan Harmenberg Ledamot 
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Uttagningskommitté 
Igor Tsikinjov, Johan Harmenberg, vapenledarna 
 
Vapenledare 
Igor Tsikinjov Värja seniorer 
Adrian Pop,  Värja juniorer 
Ivan Makkai  Värja juniorer 
Pawel Mancewicz, Värja kadetter,  
Sofie Larsson Värja kadetter 
Pia Willemo  Adm. stöd kadetter, t o m januari 2011 
Göran Flodström Adm. stöd kadetter, t o m januari 2011 
Tomasz Goral Florett 
Eric Wigren  Sabel 
Johan Claesson Sabel fr. o m mars 2011 
 
Veteranansvarig 
Jonas Eklund, styrelseansvarig 
Kerstin Warvsten 
 
Domarkommissionen 
Björn Lindholm, ordförande 
Birgitta Linde  
Björn Thulin 
Ulf Wikström  
   
Ekonomi, administration 
Christian Edling, Monica Gårdström 
 
Ungdomsansvarig 
Jonas Eklund, styrelseansvarig 
Carola Bladin 
Karin Eggertz 
Paul Sievert 
Hans Wahl 
 
Utbildning 
Peter Ejemyr, styrelseansvarig 
Göran Flodström, personal 
 
Utvecklingstrappa 
Göran Flodström, personal 
Pierre Thullberg, konsult 
 
Ansvarig för internationellt engagemang 
Per Palmström 
 
Informationsansvarig 
Kerstin Levin 
 
Jämställdhetsansvarig 
Kerstin Levin 
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Webmaster 
Mats Ingerdal 
 
Belöningar 
Kjell Gabrielsson, Jeannette Runold, Hans Wahl (suppleant) 
 
Antidopingansvarig 
Birgitta Linde  
 
Ansvarig för Fäktgymnasiet och annan gymnasieverksamhet 
Peråke Wiberg 
 
Kalendergrupp  
Hans Wahl, Göran Flodström 
 
Tävlingsbestämmelser  
Hans Wahl, Göran Flodström, Pierre Thullberg 
 
Challenge Bernadotte 
Ana Valero-Collantes, projektledare 
 
Vigor Challenge 
Björne Väggö, projektledare 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg Ledamot, styrelsen 
Stefan Wikmark Ledamot 
Helle Andersen Suppleant 
Arne Jansson Suppleant  
Göran Flodström Adjungerad 
 
Juridiskt ombud 
Roland Halvorsen 
 
Sjukgymnast 
Karsten Kaping 
 
Sveriges Olympiska Kommitté 
Per Palmström, ledamot 
 
Sport Campus Sweden 
Lars Liljegren, ordförande 
 
Svenska Idrottsalliansen 
Lars Liljegren, ordförande
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Inledning 
 
Verksamhetsåret 2010 – 2011 innehåller flera glädjeämnen. 
 
Svenska Fäktförbundets nyckeltal utvecklas positivt. Antalet föreningar har ökat 
sedan mitten av 2000-talet. Antalet studietimmar i SISU-regi ökar liksom antalet 
deltagare och aktiviteter som får statligt lokalt aktivitetsstöd. De framgångarna är 
viktiga för det framtida statliga stödet från RF, vars kriterier förändrades vid RF-
stämman på våren 2011. 
 
Fäktgymnasiet i Karlskrona utvecklas nu som ett regionalt gymnasium. Flera 
gymnasier med nationellt godkänd idrottsutbildning för fäktning har kommit igång i 
landet. 
 
Efter en bred diskussion om Masters infördes nya regler fr.o.m. säsongen 2011 – 
2011. Syftet med förändringen är att serien ska vara ännu mer attraktiv både för 
eliten och för de mindre erfarna fäktarna.  
 
Finansieringen av Challenge Bernadotte var oklar endast några månader före 
tävlingsstart. Ett omfattande arbete för att få sponsorer till tävlingen gav resultat, och 
tävlingen kunde genomföras med endast ett mindre underskott. Vigor Challenge 
utvecklas vidare och är nu en av världens allra största värjtävlingar. 
 
Efter ett omfattande remissarbete lämnar förbundsstyrelsen nu förslag till nya 
stadgar, där en omläggning av verksamhetsåret till kalenderår är den mest 
genomgripande förändringen.  
 
Hemsidan fencing.se har ytterligare förbättrats och har en kvalitet som kan mäta sig 
med de allra bästa hemsidorna inom svensk idrott. 
 
Introduktionen av Ophardt medverkar till att underlätta arbetet i föreningar och på 
kansliet, samtidigt som systemet skapar ordning och reda bl.a. i tävlingssystemet. 
 
Svenska Fäktförbundet är synligt i den idrottspolitiska debatten på ett sätt som få 
mindre förbund. RF-stämmans beslut om stöd till specialförbunden och om idrottens 
bolagisering var en direkt följd av förbundets remissarbete och opinionsbildning, 
bl.a. i massmedia. 
 
Arbetet med Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa och den sammanhållna 
utbildningen är verksamhetsårets absolut viktigaste insats. Det har kunnat 
finansieras bl.a. genom extra stöd från Svenska Spel AB. 
 
Johan Harmenberg, legendarisk OS-vinnare från Moskva 1980, utarbetade 
kravanalysen för två år sedan. Därefter började arbetet med utvecklingstrappan. Så 
här står det i förordet till denna: 
 
”Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa beskriver vilka kunskaper 
och egenskaper en fäktare bör ta till sig på vägen från nybörjare till 
elitfäktare. Det finns inga genvägar till visionens formulering ”en 
olympiskt framgångsrik fäktnation”. 
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I Svenska Fäktförbundets olika utbildningar får ledare inom svensk fäktning 
kunskap om hur de nödvändiga färdigheterna kan läras ut.” 
 
Utvecklingstrappan ger underlag för bl.a. träningspass, träningsprogram och olika 
övningar, som kommer att läggas ut på hemsidan. Den har utarbetats i dialog med 
tränarna, som på många sätt är den viktigaste målgruppen för det nya.  
 
Träningsläger för ungdomar kommer att arrangeras. På så sätt kommer 
utvecklingstrappans intentioner ut på bredden, direkt till fäktarna.  
 
Med kravanalysen och utvecklingstrappan som grund har en sammanhållen 
studieplan tagits fram av en arbetsgrupp och bekräftats av förbundsstyrelsen.  
Styrelsen vill särskilt tacka SISU:s Anders Wahlström, Peter Ejemyr, FS, Göran 
Flodström, Pierre Thullberg och Orvar Jönsson för detta viktiga arbete. 
 
De olika utbildningarna redovisas i förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
Det finns inga genvägar till ett ännu starkare förbund. Vägen går över 
idrottsutveckling och gedigen utbildning. Årets arbete med utvecklingstrappa och 
studieplan har lagt grunden också till framtida framgångar för Svenska 
Fäktförbundet. 
 
Verksamhetsåret innehåller också frågetecken. 
 
Antalet licenser har inte ökat. Några föreningar har också haft svårigheter att 
utvecklas. Att ge stöd till fungerande klubbar med problem är därför en viktig uppgift 
för andra föreningar, för SDF och för Svenska Fäktförbundet. Endast då kan det 
totala antalet föreningar öka. 
 
De internationella framgångarna har i jämförelse med tidigare år varit blygsamma. 
 
Det omfattande arbetet för att engagera sponsorer och samarbetspartners på längre 
sikt har inte lyckats, med det glädjande undantaget för Challenge Bernadotte. 
 
På alla punkter har inte heller styrelsen lyckats leva upp till de förväntningar som 
skapades bl.a. i verksamhetsplanen för 2010 – 2011. Det gäller t.ex. rullstolsfäktning 
och antidopingarbete. 
 
Styrelsen vill, till sist, rikta ett varmt tack till kansliets personal, till förtroendevalda 
och anställda i föreningarna för ett hängivet arbete för att bygga svensk fäktning ännu 
starkare. 
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Ekonomin 2010 – 2011 
 
Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på 137 386 kronor. Det betyder att det 
egna kapitalet minskar från 577 046 kronor till 439 660 kronor. 
 
De viktigaste förklaringarna till underskottet är följande. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att göra en extra satsning för att ta fram 
utvecklingstrappan och den sammanhållna utbildningen, sedan Svenska Spel AB 
genom ett särskilt elitstöd hade lagt grunden för det arbetet. Arbetet förutsatte att 
fäktledare gjorde en insats, som kraftigt överträffade vad som kan förväntas från 
ideellt arbete. 
 
Ytterligare 100 000 kronor förklaras av oklar kommunikation från RF och SOK om 
elitidrottsstödet.  
 
Osäkerheten inför budgetåret 2010 – 2011 var stor. I verksamhetsplanen skrev därför 
styrelsen på sensommaren 2010 följande om landslagssatsningen: 
 
”Styrelsen har gett besked till landslagsledningen, att elitverksamheten i princip får 
disponera de ytterligare intäkter, utöver budget, som kan komma under året genom 
t.ex. ökat RF-stöd eller sponsorsamarbete. Uppdraget till förbundskaptenen är att 
lämna alternativa planer, om intäkterna blir större än året innan”. 
 
Glädjen var därför stor, när Svenska Fäktförbundet i samband med Riksidrottsforum 
i Malmö på hösten 2010 fick besked om det slutliga stödet för 2010. Detta extra 
tillkommande stöd skulle vara 100 000 kronor.  
 
Veckan efter fick förbundskaptenen uppgiften att planera för en tillkommande 
verksamhet under 2010, till en kostnad av 100 000 kronor. En del av aktiviteterna 
genomfördes efter årsskiftet 2010/2011. 
 
Svenska Fäktförbundet har därefter, under våren 2011, haft överläggningar med SOK 
om stödet från SOK under 2011. Totalsumman blev 999 000 kronor. 
 
Dessa kostnader täcks av det riktade stödet 2011 (500 000 kronor). Därmed återstår 
499 000 kronor att finansiera. SOK berättade då, att 100 000 kronor skulle täckas av  
”Rest Riktat Stöd 2010”, d.v.s. av medel som Svenska Fäktförbundet i god tro redan 
hade förbrukat. 
 
Förbundet har gjort ett formellt försök att få dessa pengar från RF och SOK, men 
begäran har avvisats.  
 
En ytterligare förklaring till förlusten är det begränsade underskottet från Challenge 
Bernadotte (14 000 kronor). 
 
Inför hösten 2011 och verksamhetsåret 2012 är det utomordentligt väsentligt med en 
hård kostnadskontroll. 
 
Förutsättningarna för att göra en trovärdig budget för 2012 är minimala. RF har ännu 
inte beslutat hur stort SF-stöd och landslagsstöd som ska betalas ut. Överläggningar 
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med SOK ska ske om det riktade elitstödet och Fäktförbundets möjligheter att få del 
av SOK:s sponsormedel under det viktiga OS-året 2012. 
 
Styrelsen måste därför noggrant pröva varje kostnad och, i takt med att besked 
lämnas om stöd från RF och SOK, anpassa budgeten efter detta. 
 
Styrelsen föreslår därför i förslaget till verksamhetsplan och budget att 
förbundsmötet uttalar målet, att det sammanlagda resultatet för hösten 2011 och 
verksamhetsåret 2012 ska vara minst + 50 000 kronor som en inledning i arbetet 
med att återigen öka det egna kapitalet. 

Stipendiefonden    

Tidigare förbundskonsulenten Yngve Nygren avled våren 2007. Dödsboet skänkte 
pengar till Svenska Fäktförbundet. Styrelsen grundade då fonden, vars omfattning 
inte har förändrats under verksamhetsåret 2010/2011. Inga nya medel har tillförts, 
och inga stipendier har betalats ut under perioden.  
 
Stipendiefonden skapades för att stödja undervisning och utbildning inom svensk 
fäktning. Framförallt kan stipendier ansökas för hjälp för genomförande av studier 
eller för studieresa, inom Sverige eller utomlands, med inriktning mot idrott och 
fäktning, att anordna föreläsningar, kurser, seminarium och konferenser inom svensk 
fäktning och för belöning eller uppmuntran åt elev vid Fäktgymnasiet, som visat god 
kamratanda eller berömvärt flit. 
 
Ansökan om stipendium kan göras av såväl fysiska som juridiska personer med 
anknytning till svensk fäktning. Avkastningen får dock inte användas för ändamål, 
som ska tillgodoses med andra, från Svenska fäktförbundet eller annan organisation, 
riktade medel. Fonden omfattar 16 650 kr.  
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Licenser 
 
Antalet lösta licenser är följande under senare år. 
 
Antalet licenser 
År   Antal licenser Engångslicenser  FIE-licenser 

2001  254 
2002   366 
2003   399 
2004   558  50   139 (2003/2004) 
2005   570  47   153 (2004/2005) 
2006   681  69   172 (2005/2006) 
2007   736  27   174 (2006/2007) 
2008/09 *)   851  45   176 (2008/2009) 
2009/10 **) 829  0   185 
2010/11   828 ***)   190 ****) 
 
*) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, då 
Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår. 
**) Avskaffade från och med 2009. 
***) Varav 610 män och 218 kvinnor. 
****) Varav 122 män och 68 kvinnor. 
 

Kansli, personal 
 
Svenska Fäktförbundets anställda är Monica Gårdström, kanslichef, Göran 
Flodström, utbildnings- och sportchef, och Igor Tsikinjov, förbundskapten. 
 
Kansliet flyttade från lokaler i Farsta till Idrottens Hus på Östermalm i Stockholm i 
augusti 2010.  
 
Kanslichefen Monica Gårdström fick tack vare internationellt stimulansbidrag från 
Riksidrottsförbundet möjlighet att praktisera vid FIE. Se vidare nedan under 
”Internationellt engagemang”. 
 
Monica Gårdström har under året också deltagit i det internationella 
ledarutvecklingsprojektet WILD (Womens International Leadership Development 
programme).  Riksidrottsförbundet deltog i detta EU-projekt tillsammans med sju 
andra länder. Sverige hade sex deltagare med i programmet. Det har inneburit både 
svenska och internationella seminarier i frågor som interkulturell kommunikation, 
lobbying, nätverkande, media och EU-kunskap. Vidare har deltagarna fått ta del av 
erfarenheter från andra idrottsledare som arbetar internationellt. 
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Verksamhetskonferens 
 
Verksamhetskonferensen arrangerades under förbundsmöteshelgen den 30 – 31 
oktober 2010. 
 
Programmet var följande: 
 
Tid 
 

Ämne Ansvarig m.m.  

Lördag 
 

  

13.00 
 

Inledning, bl.a. om klubbesök, nyckeltal 
och prioriterade frågor 
 

Lars Liljegren 

13.30 Regionala och lokala fäktgymnasier – ny 
tid, nya möjligheter, bl.a.  
 
Fäktgymnasiet i Karlskrona 
Våra krav på gymnasierna 
Fäktning i grundskolan (Gotland) 
SDF: s och klubbars roll 
 

Peråke Wiberg m.fl. 

14.30 Kaffe 
 

 

15.00 Fortsättning 
 

 

15.30 En sammanhållen utbildning, bl.a. 
 
Skiss till utbildningsplan 
Kravanalys och utvecklingstrappa 
Så hänger det ihop 
 

Göran Flodström 
 

17.00 SISU – starkt stöd till föreningarna 
 
Information och kontakt med föreningarna 
Verksamhetsutveckling 
Utbildningsstruktur, vad kan vi lära av 
andra? 
 

Anders Wahlström, 
SISU 

 18.00  Masters i framtiden, inledning Jonas Eklund 
 

19.00 Avslutning 
 

 

Söndag 
 

  

09.00 Masters i framtiden, fortsättning Jonas Eklund m.fl. 
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Förändring av nyckeltalen 

Förbundsmötet 2010 fattade beslut om nyckeltalen för 2014. Målen för Svenska 
Fäktförbundet 2014 är därmed följande: 
 
Mål för 2014 
 
Mål 2014 
Antal föreningar 50 
Antal medlemmar 5 000 
Antal licenser 1 000 
Lokalt aktivitetsstöd 

- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 

 
100 000 

11 500 
Studietimmar i SISU-regi *) 800 
 
Utvecklingen av nyckeltalen under senare år visas i nedanstående tabell.  
 
Utvecklingen av nyckeltalen 2000 – 2010 samt mål för 2014 
 
Mål 
 

2000 2008 2009 2010 Mål 
2014 

Antal föreningar 
 

51 43 48 49 50 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300  4 200 4 324 5 000 

Antal licenser 
 

323 *)851    829 828 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet deltagartillfällen 
- antalet 

sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
77 942 
9 629 

 
80 434 
10 282 

 
100 000 

11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

346 750 905 800 

*) Omfattade ett och ett halvt år 
 
Mellan åren 2009 och 2010 har antalet föreningar ökat från 48 till 49.  Antalet 
medlemmar ökade till 4 324, medan antalet licenser är oförändrat. 
 
Under hösten 2011 kommer också KFUM Botkyrka Basket - Fäktning med som 
medlemsförening. Antalet föreningar, när förbundsmötet arrangeras, är därmed 50. 
Målet för 2014 är uppnått. Avgörande inför framtiden är att svagare föreningar kan få 
stöd av grannföreningar, SDF eller förbund, så att de inte läggs ned. 
 
En mycket glädjande ökning har skett av det centrala lokala aktivitetsstödet. Antalet 
deltagartillfällen har ökat med ca 2 500 och antalet sammankomster med ca 650. 
Totalt utbetalades 907 412 kronor i statligt lokalt aktivitetsstöd till fäktföreningarna 
jämfört med 874 624 kronor under 2009. 
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Den kraftiga ökning av studietimmarna i SISU-regi, som kom till stånd 2009, var 
ingen tillfällighet. Istället har ökningen fortsatt. 155 nya studietimmar betyder totalt 
905. Målet för 2014 har redan nåtts. 
 
Antalet arrangemang i SISU-regi har ökat från 54 till 68, och antalet deltagare i 
arrangemangen har ökat från 399 till 422. 
 
Styrelsen lämnar i verksamhetsplanen för 2011 – 2012 förslag till nya mål (nyckeltal) 
för 2014. 
 

Nya föreningar 
 
Under året har nya föreningar bildats i Härnösand (Idrottsföreningen Kusthöjden 
Fäktning, IFK) och i Solna, (En Garde Fäktförening Solna, EGF). Samtidigt har 
Norrköpings FK lagt ned verksamheten. Antalet föreningar har därmed ökat från 48 
till 49.  

 
Idrottslyftet 

Regering och riksdag beslutade att öka stödet till idrottsrörelsen genom det s.k. 
Handslaget från och med den 1 juli 2003. Från och med den 1 juli 2007 ersattes 
Handslaget av Idrottslyftet, som också innebar ett nytt stöd till förbundsutveckling.  
 
Förbundsutveckling, ett nytt stöd, gav äntligen specialidrottsförbunden möjlighet till 
offensiva utvecklingsinsatser, efter att SF-stödet hade varit i stort sett konstant under 
många år.  
 
Stödet till Svenska Fäktförbundet under de senaste åren redovisas i nedanstående 
tabell.  
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 
 
Ändamål 2006 – 

2007 
 

2007 – 
2008 

2008 – 
2009 

2009- 
2010 

2010 - 
2011 

Förbundsutveckling Fanns ej 471 000 471 000 486 000 480 000 
Verksamhetsutveckling 187 000 180 000 182 000 185 000 183 000 
Föreningsstöd 810 000 760 000 773 000 797 000 787 000 
 
Idrottslyftet har i princip två syften: 
 

 Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar 

 Utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna 
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Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste två åren. 
 
Ändamål  2009-

2010 
2010 - 

2011 
Tränarutbildningar 62 730 61 500 
Domarutbildningar 93 178 116 710 
Ungdomsläger 433 413 348 086 
Verksamhetskonferens 0 87 806 
Nya föreningar 90 000 48 000 
Utvecklingstrappa 0 25 698 
Sabelprojekt 0 30 500 
Rekryteringsprojekt i föreningar  117 679 68 700 
Summa 797 000 787 000 
 

Idrottslig utveckling  
– Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 
 
Med ekonomiskt stöd från Svenska Spel och i samarbete med Riksidrottsförbundets 
elitidrottsavdelning har SvFF under 2010-11 utvecklat en egen utvecklingstrappa, 
baserad på den så kallade LTAD-modellen (Long Term Athlete Development).  
 
Utvecklingstrappan syftar till att beskriva vad, hur och när olika faktorer (fysiska 
psykiska, sociala och kulturella samt tekniska och taktiska) bör planeras in i den 
tekniska utvecklingen. Arbetet med fäktningens utvecklingstrappa har letts av SvFF:s 
sportchef.  
 
Utvecklingstrappan har utvecklats i samråd med en lång rad svenska fäktinstruktörer 
och fäktledare. Ett första förslag presenterades i december 2010, och under de 
följande två månaderna inkom ett stort antal synpunkter på utformningen, både 
positiva och negativa. I samband med Vigor Challenge den 5 – 6 februari 2011 
genomfördes ett tränarseminarium, då utvecklingstrappans utformning och de 
synpunkter som kommit in diskuterades.  
 
Utvecklingstrappan fastställdes av förbundsstyrelsen. 
 
Utvecklingstrappan i sin definitiva form har sex stadier där målen för individens 
utveckling i olika avseenden definieras.  
 

 Lekandestadium 

 Lärandestadium 

 Grundstadium 

 Kapacitetsstadium 

 Prestationsstadium 

 Aktiv hela livet 
   
Under året har även ett arbete pågått med att ta fram verktyg och stödaktiviteter 
utifrån utvecklingstrappans mål. På fencing.se utvecklas funktionalitet för planering, 
dokumentation och uppföljning av träning och tävling. Se vidare styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. 
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Utbildning 
 
Arbetsgrupp för utbildning 
 
Under verksamhetsåret har arbetet med en ny utbildningsplan för Svenska 
Fäktförbundet pågått i en arbetsgrupp bestående av Peter Ejemyr, FS, Göran 
Flodström, kansliet, Orvar Jönsson, Pierre Thullberg och Anders Wahlström (SISU).  
 
Utbildningsplan 
 
För kommande verksamhetsår finns en av styrelsen fastställd utbildningsplan som 
dels utgörs av förbundets egna utbildningar ”Grundkurs för fäktledare”, 
”Distriktsdomarkurs”, ”Instruktörskurs steg 1 florett och värja”, ”Instruktörskurs steg 
2 florett” samt ”Instruktörskurs steg 2 värja”, dels av SISU:s idrottsgemensamma 
utbildningar ”Plattformen”, ”Grundläggande tränarutbildning 1” och ”Idrottens 
föreningslära 1”.  
 
Utbildningsplanen utgår ifrån SvFF:s nya utvecklingstrappa. 
 
Med denna grundläggande utbildningsstruktur har en god grund skapats för att 
skapa en fungerande och ändamålsenlig utbildningsverksamhet som tillgodoser 
huvuddelen av svensk fäktnings utbildningsbehov.  Successivt kan utbildningsplanen 
sedan kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar för vilka det 
finns ett tydligt behov. 
 
Utbildningar 2010 - 2011 
 
Under verksamhetsåret 2010 – 2011 genomfördes följande utbildningar: 
 

 Tränarkurs steg1 florett på Bosön 

 Tränarkurs steg 1 värja på Bosön 
 
Regionala tränarutbildningar har genomförts i Värmland och Norrland med stöd från 
Idrottslyftet. 
 
Några steg 2-kurser arrangerades inte under året. 
 
Domarutbildningar presenteras undre rubriken Domare. 
 
Instruktörskurser 
 
När det gäller instruktörsutbildningen har arbetet tydligt präglats av den nya 
utvecklingstrappan och de riktlinjer som finns där för instruktörer på olika nivåer. 
Oundvikligen har detta också kopplats samman med en översyn av SvFF:s 
fäktmärken, som också ska ha en tydlig koppling till såväl instruktörsutbildning som 
utvecklingstrappan. 
 
Kostnaden för att genomföra utbildningar är hög, både den direkta kostnaden och 
den insats som varje deltagande individ gör genom att ställa sin tid till förfogande. 
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Därför måste de utbildningar som genomförs av SvFF verkligen fylla ett behov och 
hålla så hög kvalité som möjligt.   
 
Arbetsgruppen beslöt att pröva nya pedagogiska metoder i instruktörsutbildningen. 
Framför allt görs undervisningens praktiska moment om, så att deltagarna övade mer 
på ”verkliga” barn och mindre på varandra. I den steg 1 kurs som genomfördes i juni 
2011 övade deltagarna en halv dag med barn i åldern 7-9 år, som aldrig tidigare hade 
kommit i kontakt med fäktning och en dag med fäktande barn (miniorer och yngre 
ungdom). Omdömet från såväl deltagare som ledare var samfällt positivt om dessa 
moment. 
 
Instruktörer på steg 1-kursen var Tomasz Goral på florett och Ivan Makkai på värja. 
Orvar Jönsson och Göran Flodström var kursledare, och Pierre Thullberg fungerade 
som administratör. Syftet med den stora personalstyrkan var att en gång för alla 
definiera vad en steg 1 kurs ska innehålla och hur den ska genomföras.  Den ”nya” 
instruktörsutbildningen har ett tydligt begränsat tekniskt innehåll men med betydligt 
större krav på att de moment som ingår ska behärskas fullt ut.  Anknytningen till 
utvecklingstrappan, liksom till SISU-kursen Plattformen, som blir ett obligatoriskt 
förkunskapskrav, är tydlig. Under kursen fastställdes också kraven för det blå 
fäktmärket i detalj. 
 
I verksamhetsplanen tänktes en steg 1- och en steg 2-kurs genomföras under 
Gotlandslägret. Planerna på en samlokalisering med Gotland övergavs, då det 
konstaterades att huvudmålgruppen för en steg 1-kurs, ungdomar med goda 
fäktkunskaper från 15 år och uppåt, skulle välja att delta som fäktare i Gotlandslägret. 
 
En steg 2-kurs bedömdes inte som möjlig att genomföra utan erfarenheter från ”den 
nya” steg 1-kursen. Den första steg 2-kursen i det nya systemet tänks istället bli 
genomförd sommaren 2012. Steg 3-kurser enligt detta system kommer tidigast att 
genomföras under 2013. 
 
Grundkurs i fäktning, ”GRUFF” 
 
Ett återkommande problem vid genomförandet av instruktörskurser har varit 
deltagarnas olika nivå på förkunskaper. Detta har gällt praktisk kompetens i fäktning 
men även kännedom om fäktsportens övriga förhållanden och allmänidrottsliga 
kunskaper.  
 
Därför har arbetsgruppen funnit det motiverat att utveckla en ny utbildning 
”Grundkurs för fäktledare”, som tillsammans med SISU-kursen Plattformen ska ge 
en gemensam utgångspunkt för alla deltagare i steg 1-kurser. Kursen är tänkt att 
genomföras på lokal nivå i lärgrupper.  
 
Det finns emellertid vidare ambitioner med GRUFF. Innehållet är en lämplig 
utgångspunkt också för alla föräldrar och fäktare som vill engagera sig i 
föreningsarbetet som domare, tävlingsledare, coacher etc. Kursmaterialet utgörs dels 
av SvFF:s handbok ”Att fäkta florett och värja”, dels av nyskrivet material. I det breda 
stoffet är det möjligt både för individen och för lärgruppen att göra anpassningar, så 
att man fokuserar de områden som är nya eller mest intressanta för deltagarna. 
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Grundkurs för fäktledare lämpar sig mycket väl för lokalt genomförande. När det 
gäller de nya instruktörskurserna med deras höga ambitioner och stärkta 
förkunskapskrav är det däremot komplicerat att tänka sig att dessa ska genomföras i 
föreningar och klubbar, ens på steg 1-nivån. Där lokal instruktörsutbildning är 
efterfrågad kan denna förmodligen ofta skräddarsys efter de lokala behoven utan att 
ingå i förbundets utbildningsplan. 
 

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier 
 
Nationellt godkänd idrottsutbildning 
 
I anslutning till den stora gymnasiereform som infördes vid läsårsstarten 2011 
genomfördes också en stor förändring beträffande möjligheterna att kombinera 
elitidrottsträning med gymnasiestudier. I stället för tidigare s.k. idrottsalternativ 
infördes en ny form av gymnasieskola för elitidrottssatsande ungdomar, Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU). Svenska Fäktförbundet ska säkra den idrottsliga 
kvalitén vid ett fäkt-NIU, medan en lokal fäktklubb ska ta ansvar för den idrottsliga 
verksamheten. Redan vid starten 2010 fanns tre föreningar, som visade intresse för 
att starta ett NIU (förutom Karlskrona, som fortfarande har status som ett 
Riksidrottsgymnasium). De tre klubbar som ville starta ett NIU var A6 i Jönköping, 
Gotlands FK i Visby och MF19 i Malmö. I Malmö hade man två skolor, som var för sig 
ville starta en fäkt-NIU.  
 
Endast Malmö har kommit igång med NIU-verksamhet. Såväl det kommunala 
gymnasiet som friskolan Procivitas har nu startat fäkt-NIU. De har endast lockat en 
fäktare till vartdera gymnasiet.  
 
Under våren har SvFF fört samtal med Uppsala FF och Idrottsgymnasiet i Uppsala 
om att starta ett NIU där. Ansökan har inkommit till SvFF som tillstyrkt den. Beslut 
om start av NIU i Uppsala förväntas från Skolverket inom kort. Det finns inget som 
motsäger att ansökan skulle beviljas. 
 
Fäktgymnasiet i Karlskrona (FÄG) 
 
RF beslutade under 2010 att frånta Fäktgymnasiet dess status som 
Riksidrottsgymnasium. Orsaken var för lågt sökantal och för stor andel elever från 
den egna regionen. Fäktgymnasiet kommer dock att behålla sin nationella status till 
dess samtliga redan intagna elever avslutat sin utbildning. Inför läsåret 2011 fick 
Fäktgymnasiet fyra nya elever.   
 
Den årliga utvärderingen av FÄG:s verksamhet visar att samtliga elever uttalat sig 
positivt eller mycket positivt om verksamheten, och alla är nöjda med de kollektiva 
och personliga träningsprogrammen. Sex av nio elever har haft landslagsuppdrag på 
juniornivå, och en elev har haft landslaguppdrag på seniornivå. Ett annat mål har 
varit att FÄG:s elever sammantaget ska uppnå medelbetyget VG, d.v.s. 15 poäng. 
Resultatet blev att eleverna sammantaget uppnådde medelvärdet 16,12, d.v.s. ett 
starkt VG. 
 
Det kan konstateras att FÄG:s elever uppnått såväl uppsatta idrottsliga som 
studiemässiga mål.   
 



22 (65) 
2011-10-05 

Verksamheten vid FÄG i Karlskrona håller en mycket hög idrottslig och studiemässig 
standard. Skolledningen i Karlskrona ger verksamheten ett mycket starkt stöd, och 
det finns därför all anledning att även fortsättningsvis se Karlskrona som ett centrum 
för utveckling av svensk ungdoms- och juniorfäktning. 
 

Ungdomsverksamhet 
 
Den huvudsakliga ungdomsverksamheten, förutom lokal träningsverksamhet, består 
framförallt av den så kallade Mastersserien och lägerverksamhet. 
 
Masters 
 
Följande licensstatistik visar en minskning för ungdomsfäktningen mellan de två 
senaste verksamhetsåren. Denna minskning kan härledas nästan helt till 
miniorklassen, som inte ingår i Masters. 
 
Klass Damer Herrar Totalt Skillnad 
 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11  
Junior 40 35 50 53 90 88 – 2 
Kadett 34 37 89 97 123 134 11 
Äldre ungdom 46 45 126 119 172 164 – 8 
Yngre ungdom 35 42 110 124 145 166 21 
Minior 18 7 63 28 81 35 – 46 
Totalt 173 166 438 421 611 587 – 24 
Andel damer (%) 28 28      
 
Under året har Masterstävlingar arrangerats vid 24 olika tillfällen på 15 olika orter: 
Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kungsbacka, 
Köpenhamn, Ljungby, Malmö, Oslo, Stockholm, Uleåborg, Uppsala och Örebro. 
 
Tävlingarna i Oslo avsåg NM i värja, och Uleåborg avsåg NM för floretten. 
Sabeln återkom till Mastersserien. 
   
I samband med förbundsmötet 2010 genomfördes en verksamhetskonferens, där  
Mastersseriens organisation och innehåll diskuterades ingående i grupparbeten, som 
sedan redovisades inför deltagarna på förbundsmötet. 
 
De synpunkter som framfördes är en del av förutsättningarna för Mastersgruppens 
arbete med verksamhetsplanen för säsongen 2011-2012. 
 
Läger  
 
Rikstäckande läger med vinterläger i Karlskrona och traditionsenligt sommarläger i 
Hällevik har genomförts.   
 
I Hällevik låg tyngdpunkten på den fysiska träningen. 
 
Gotlandslägret i juni genomfördes enligt tidigare koncept med stort deltagareantal 
både nationellt och internationellt. Även damlandslaget i värja deltog, vilket 
säkerligen bidrog till att sporra många ungdomar till en fortsatt fäktkarriär.  
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En stor del av Sveriges tränarstab och flera utländska tränare bidrog också till att 
genomföra Gotlandslägret på ett framgångsrikt sätt.   
 
Fair Play-priset 
  
Fair-playpriset för 2009 - 2010 skulle, enligt verksamhetsberättelsen för 2009-2010, 
delas ut under hösten 2010. Tyvärr blev det inte möjligt på grund av administrativa 
problem. 
 
Fair-playpriset för 2010 – 2011 kommer att delas ut under hösten 2011, sedan 
ungdomsansvariga har behandlat nomineringarna. 
 

Rullstolsfäktning 

I verksamhetsplanen för 2010 – 2011 föreslogs att styrelsen, i samråd med C4 
Fäktklubb, skulle försöka bredda verksamheten i föreningen samt söka stöd från 
kommunerna Kristianstad, Hässleholm, från Svenska Handikappidrottsförbundet 
och Skånes Idrottsförbund (Idrottslyftets anläggningsmedel). 
 
Överläggningar har skett med Svenska Handikappidrottsförbundet, som har som 
uppgift att inom ramen för förberedelser för Paralympics ge stöd till framgångsrika 
idrottare. 
 
Tyvärr har diskussionerna med kommunerna och Skånes Idrottsförbund inte kommit 
till stånd vid verksamhetsårets slut. 
 

Domare 
 
Övergripande 
 
Det konkreta arbetet med utveckling av domarverksamheten hanteras av Svenska 
Fäktförbundets domarkommission som under perioden har varit sammansatt av:  
 
Björn Lindholm (ordf.) 
Birgitta Linde 
Björn Thulin 
Ulf Wikström  
 
Svenska fäktdomare generellt har uppnått en mycket god bedömningsnivå.   
  
FIE-examen på värja har klarats av Erik Wikström.  
 
Svenska domare har varit nominerade till ett flertal stora internationella mästerskap 
såsom Kadett-EM i Klagenfurt (Joakim Holmström) och Militär-OS, MWG, i Rio de 
Janeiro (Ove Larsson). 
 
 14 svenska domare har även den gångna säsongen tagit tillvara möjligheten att döma 
på VC-, JVC- och FIE:s satellittävlingar samt nordiska mästerskap. 
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Ambitionen är, och förhoppningen finns, att entusiasmera fler kvinnor till högre 
domarutbildningar samt ytterligare öka andelen kvinnliga domare.   
 
Kursverksamhet. 
 
Distriktsdomarkurser (9 st.) och examineringar (6 st.) har bedrivits på sex olika orter. 
Av 59 examinander har 38 klarat godkänt resultat.  
 
Kursdeltagarna kommer sämre förberedda än tidigare säsonger till kurs och 
examination. Domarkommissionen kommer att vidtaga åtgärder för att motverka 
detta. 
 
Förbundsdomarexamen har genomförts under Lag-SM i Stockholm. Sex kandidater 
examinerades. Resultatet blev fyra godkända förbundsdomare på värja.  
 
Elitdomarseminarium har genomförts under Challenge Vigor i Göteborg.  
 
Domarläget den 30 juni 2011 och 2010 
 
Domarläget var följande den 30 juni 2011: 
 
37 domare har mist sin licens under perioden.  
 
154 domare (26 kvinnor) är licensierade  
 
27 domare (2 kvinnor) har FIE-licens 
16 domare (0 kvinnor) har nordisk licens 
22 domare (5 kvinnor) har förbundslicens  
89 domare (19 kvinnor) har distriktslicens 
 
53 domare (4 kvinnor) har florettlicens 
129 domare (26 kvinnor) har värjlicens  
15 domare (0 kvinnor) har sabellicens  
 
3 domare (0 kvinnor) har licens för tre vapen 
37 domare (4 kvinnor) har licens för två vapen  
114 domare (22 kvinnor) har licens för ett vapen  
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Tabellen nedan ger en bild av läget och jämför de senaste verksamhetsåren: 
 
Domarläget 2010 och 2011 
 
 2010 - 2011 2009 - 2010 
 Män Kv Totalt Män  Kv.  Totalt 
Mist sin licens under perioden   37   53 
Licenserade domare 128 26 154 128 29 157 
Domare med FIE-licens 25 2 27 23 2 25 
Nordisk licens 16 0 16 15 0 15 
Förbundslicens 17 5 22 19 6 25 
Distriktslicens 70 19 89 71 21 92 
Florettlicens 49 4 53 43 6 49 
Värjlicens 103 26 129 103 27 130 
Sabellicens 15 0 15 11 0 11 
Licens för tre vapen 3 0 3 3 0 3 
Licens för två vapen 33 4 37 33 5 38 
Licens för ett vapen 92 22 114 92 24 116 
 
Vapenrelaterat 
 
Florett 
 
Den inhemska bedömningsnivån fortsätter att förbättras. Relationen mellan fäktare 
och domare har blivit bra. Behovet av fler florettdomare är fortsatt stort på alla 
nivåer.  
 
Värja 
 
Den goda tillgången till bra värjdomare gör att Sverige har fortsatt högklassig 
representation på många internationella tävlingar.  Challenge Bernadotte och Vigor 
Challenge ger många svenska domare möjlighet att få internationell luft under 
vingarna  
  
Sabel  
 
Antalet sabeldomare ökar sakta. Sabelns plats i Mastersserien kommer rimligen att 
resultera i ännu fler sabeldomare. 
 
Summering 
 
Svensk domarstandard närmar sig det mål som preliminärt har lagts fast av 
domarkommissionen för år 2012, en svensk domarstandard av god europeisk kvalité.  
 
Under säsongen 2011-2012 kommer förhoppningsvis de skärpta reglerna i 
domarsystemet, TB och System Ophardt att stimulera en fortsatt god utveckling av 
svenska fäktdomare. Antalet svenska domare måste öka. 
 
Angelägna förbättringar är att öka samverkan mellan domarverksamheten och den 
internationella verksamheten, så att Sverige kan ställa upp med det antal domare 
som krävs vid olika turneringar. 
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Det är också av stor betydelse vid stora turneringar som t.ex. Challenge Bernadotte 
och Vigor Challenge att svenska domare ställer upp i den omfattning som reglerna 
medger. Därmed får svenska domare träning, samtidigt som resekostnaderna för 
domare från andra länder kan hållas tillbaka. 
 

Landslagsverksamheten 

Årets främsta prestation kom från Johanna Bergdahl, FFF, som i hård internationell 
konkurrens tog en tredjeplats i Qatars VC. På vägen mot semifinalen besegrade 
Johanna Bergdahl 2010 års världsmästarinna Maureen Nisima från Frankrike med 15 
– 11 i. 2010 års juniorvärldsmästarinna vann därmed över världsmästarinnan från 
samma år. 
 
Genom att följa upp detta med en 13.e plats i Australiens VC i Sydney har Johanna 
visat, att hon på ett strålande sätt tagit steget från juniorstjärna till etablerad i 
seniorernas världselit.  
 
Damlandslagets bästa resultat under året nåddes i Sydneys VC, där laget efter fin 
fäktning slutade fyra. Därmed bevisade laget, att det har kapacitet att nå en 
medaljplats och höja sig över sin ranking. Däremot lyckades laget inte förbättra sin 
position från föregående säsong utan föll två placeringar på världsrankingen och 
slutade 13:e.  
 
Damlandslagets kapacitet har delvis påverkats av skadeproblem hos Emma 
Samuelsson, som själv under säsongen nådde en åttondeplats i Cubas VC som 
främsta individuella prestation i världscupen.  
 
Till årets glädjeämnen hör också Sanne Gars, GFK, sjätteplats i U23-EM i ryska 
Kazan samt damvärjlagets femteplats i samma tävling. 
 
Daniel Haglunds insats i kadett-VM i Jordanien var året främsta prestation för 
juniorer/kadetter. Han lyckades under svåra förhållanden fäkta till sig en mycket 
meriterande sjundeplats.   
 
För värjherrarna i övrigt har säsongen varit dystrare. Svenska herrvärjfäktare har 
endast vid ett fåtal tillfällen lyckats nå 64-mannatablån i världscupsammanhang. 
Ingen svensk senior återfinns vid säsongens slut bland de 100 bästa på 
världscuprankingen och inga resultat finns att lyfta fram.  
 
Inte heller på juniorsidan finns några stora prestationer. Främste junior på herrvärja, 
Robin Kase, återfinns på 59:e plats på världscuprankingen för juniorer med en 10:e 
plats på Göteborgs JVC som årets främsta resultat. På damvärja återfinns Margareta 
Baecklund på en 60:e plats på rankingen med två placeringar bland de tolv främsta i 
JVC-sammanhang.  
 
Det svenska herrvärjlaget utsågs till turneringens vinnare av Fair play priset vid EM 
för kadetter i Klagenfurt. 
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För herr- och damflorett har inte heller några framstående resultat noterats. Årets 
bästa placering svarade Filip Hedenskog för med en femteplats på Köpenhamns 
satellit-VC.  
 
Tre fäktare fick elitidrottsstipendium 
 
Johanna Bergdahl, Nina Westman och Kinka Barvestad fick RF:s och Svenska Spels 
elitidrottsstipendium 2010. Totalt delades 54 stipendier ut. 
 
Stipendiesumman är 40 000 kronor och delades ut vid Idrottsgalan 17 januari 2011. 
 
Bältesspännarna 
 
Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade den 17 september 2011 att tilldela Johanna 
Bergdahl ”Bältesspännarna” för ”Årets prestation” under säsongen 2010 - 2011. 
 
Bältesspännarna är repliken av den statyett Svenska Fäktförbundet fick, då 
förbundets utsågs till ”årets förbund” av Sveriges Centralförening för Idrottens 
Främjande år 1974. 
 
Den kraftfulla statyn med samma namn, av skulptören Johan Peter Molin, finns i 
Stockholm, Göteborg, Hällefors och Vänersborg. 
 
Fyra studenter vid Sport Campus Sweden 
 
Johanna Bergdahl FFF, Nina Westman FFF och Filip Hedenskog ÄFK antogs under 
förra verksamhetsåret till Sport Campus Sweden. Från och med höstterminen 2011 
finns också Margareta Baecklund, FFF, bland studenterna. 
 
Svenska Fäktförbundet är medlem i organisationen, som vid halvårsskiftet hade 
Stockholms Idrottsförbund och 19 specialförbund som medlemmar. Andra 
medlemmar är kommunerna Haninge, Huddinge och Tyresö, Stockholms universitet, 
KI, KTH och GIH. Visionen är att bli ledande i Europa på att kombinera elitidrott och 
högre utbildning. För närvarande finns 55 studenter i verksamheten, som omsätter 2, 
5 miljoner kronor.  
 

Sabel 

Internationellt har svenska sabelfäktare under året deltagit på en VC-satellit i Sverige 
(Coupe du Nord).  Ett flertal nationella tävlingar har genomförts. 
 
Högst placerad sabelfäktare på världsrankingen den 30 juni 2011 blev Andreas 
Lundin, ÖKSF (254) samt Rebecka Andersson, ÄFK (342).  
 
På den svenska rankinglistan för säsongen 2010 – 2011 placerade sig Andreas Lundin 
och Isabel Amrén högst. 
 
Coupe du Nord 
 
Årets upplaga av Coupe du Nord genomfördes den 12 – 13 februari 2011, enligt 
traditionen med finalpasset i Örebro Slott. Se vidare nedan. 
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Veteranfäktning 
 
Antalet licensierade fäktare som uppnått veteranålder, dvs.  minst 40 år, har ökat 
från 100 till 119 fäktare under detta verksamhetsår. Detta innebär dock inte att alla 
dessa fäktar veteranklass. Vissa fäktare väljer att fortfarande enbart fäkta seniorklass. 
Dock visar siffrorna på att sporten lockar alltfler att stanna i sin idrott, alternativt 
komma tillbaka till den efter tidigare avbrott. 

Kerstin Palm, VF, försvarade sin VM-titel i klassen damflorett 60-69 i Porec. Hon 
besegrade i finalen fransyskan Marie-Chantal Demaille med 4 – 3.  

Målet med två medaljer i EM uppnåddes. Kerstin Palm tog brons i DF 60-69, och 
Lars Scharpff tog brons i HV 60-69. 
 
Sverige ställde upp med den hittills största representationen någonsin i ett veteran-
EM, 19 deltagare. Såväl florett som värja fanns representerade på både dam- och 
herrsidan. 
 
Göteborgs FK arrangerade SM i veteranklass i både florett- och värjklass. Dock kunde 
endast värjklasserna, hållas då antalet anmälda i florett var för lågt. Hittills har ingen 
efterfrågan på veteranklass sabel funnits. 
 
Förbundet representerades av Kerstin Warvsten vid EVFC:s årliga kongress som hölls 
i samband med EM i Henin-Beaumont, Frankrike. 
 
Arbetet med frågan om ev. uttagningskriterier för deltagande i veteran-VM har 
påbörjats genom kontakter med ett antal representanter från andra nationer. Då 
behovet inte är akut har frågan inte prioriterats. 
 

Challenge Bernadotte 
 
2011 års upplaga av Challenge Bernadotte arrangerades i Eriksdalshallen 14 – 15 maj. 
 
190 fäktare från 42 nationer deltog. 
 
Vid 2010 års tävling deltog samma antal, 190 fäktare, från 39 nationer. Det året var 
tävlingen också en lagtävling, som ingick i världscupen. 27 nationer deltog i 
lagtävlingen. 
 
Vid 2010 års tävling sattes ett svårslaget rekord. Samtliga 32 bästa värjfäktare på 
världsrankingen deltog. Vid 2011 års tävling saknades endast två av de 32 bästa. 
Detta visar tävlingens kvalitet och popularitet. 
 
Fabian Kauter från Schweiz vann tävlingen efter att ha finalbesegrat fransmannen 
Ronan Gustin med 15 – 8. 
 
 
 
 
 



29 (65) 
2011-10-05 

Ekonomin 
 
2010 års tävling innebar ett underskott på ca 35 000 kronor. Tävlingen 2011 visar ett 
underskott på ca 14 000 kronor.   
 
Från och med 2011 får inga lagtävlingar arrangeras tillsammans med GP-tävlingar, 
som är de tävlingar som har högst status och ger flest poäng. Istället kombineras 
lagtävlingar ibland med ordinarie världscuptävlingar.  
 
När det gäller intäkterna fanns därför en risk, att startavgifterna skulle minska 
kraftigt 2011, genom att färre fäktare skulle anmäla sig samt att intäkter för lagens 
startavgifter skulle försvinna, då tävlingen 2011 endast blev en individuell tävling. 
Genom ett fortsatt högt deltagande kunde startavgifterna dock hållas på en fortsatt 
hög nivå.  
 
Tävlingen var allvarligt hotad så sent som i februari 2011, då sponsorengagemanget 
var svalt, trots ett omfattande sponsorarbete på ett mer professionellt sätt under 
hösten 2010. I det läget beslutade Forex Bank AB att ställa upp som huvudsponsor 
och gav därmed ett kraftfullt ekonomiskt stöd till tävlingen. Därmed var 2011 års 
tävling säkrad. 
 
Styrelsen vill rikta ett tack till huvudsponsorn Forex Bank AB samt de övriga 
sponsorerna. 
 
Stockholm Visitors Board ger ett marknadsföringsstöd till tävlingen på 150 000 
kronor. Utan detta skulle tävlingen inte kunna arrangeras. 
 
Styrelsen vill också i denna verksamhetsberättelse framföra ett stort tack till 
Stockholms stads idrottsförvaltning för det viktiga stöd Svenska Fäktförbundet fick 
vid 2011 års tävling.  
 
Reglerna för Grand Prix-tävlingar har ändrats under året. De nya reglerna betyder 
bl.a. att arenan ska vara täckt med en blå matta. Tidigare delades lokalen i fyra 
sektioner med olika färger på mattorna. 
 
Idrottsförvaltningen betalade de nya mattorna, som kostade ca 100 000 kronor. 
Förvaltningen fullföljde därmed en god tradition, att ge stöd också till idrotter vid 
sidan av de stora lagidrotterna. 
 
Seminarium 
 
I samband med 2011 års tävling kunde ytterligare en ambition förverkligas. Ett 
seminarium för landets fäktledare, politiker i Stockholmsregionen, journalister m.fl. 
arrangerades. 
 
Vid seminariet deltog borgarrådet Regina Kevius, som talade om ”Stockholm som 
idrottsstad”. Vidare medverkade RF: s ordförande Karin Mattsson Weijber med 
ämnet ”Viktiga vägval i svensk idrott”.  
 
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till Ana Valero – Collantes, som på ett 
utomordentligt sätt efterträdde Pierre Thullberg som tävlingens projektledare. 
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Vigor Challenge 
 
Vigor Challenge 2011 arrangerades den 5-6 februari 2010. Tävlingen genomfördes för 
andra året i Lindholmens sporthallar. Dessa hallar utnyttjades maximalt då antalet 
starter ökat ytterligare. 
 
Tävlingen hade 746 starter vilken är ca 75 fler än 2010.  
 
Genom en i princip årslång förberedelse genomfördes tävlingen med en minutiös 
precision. Lördagens och söndagens tävling höll tidplanen, så att finalerna startade 
på utsatt tid. Domare och funktionärer ska ha all heder för sin insats. 
 
Vinnare i herrarnas juniorklass blev Andrea Vallosio, Italien. Han besegrade James 
Kaull, USA, i finalen med 14 – 5. Robin Kase, DIF, blev bäste svensk på en 10:e plats. 
 
I damernas juniorklass vann Camilla Batini, Italien över Brenda Briasco, Italien med 
15 - 9. Bästa svenska blev Victoria Lejon, MF19 på 23:e plats. 
 
I kadettklasserna dominerade inte Italien lika stort. 
 
Damklassen vanns av Katrina Lehis, Estland. Hon vann över Giorgia Pometti, Italien 
med 15 - 6.  Evelina Nathman, DIF blev bästa svenska med en 32:a plats. 
 
Bästa herrkadett blev Yuval-Shalom Frielich, Israel. Tvåa blev Maximilien Genty, 
Frankrike. Kungsbackafäktaren Victor Väggö blev bästa svensk med en 12:e plats. 

 
SAF-pokalen 
 
SAF-pokalen och Rehbinderska priset är en FIE-satellittävling på dam- och herrvärja, 
som 2011 avgjordes den 22 – 23 januari 2011.  
 
Damtävlingen lockade 55 deltagare från tio länder. Segrare blev Emma Samuelsson. 
Herrtävlingen med 72 deltagare från 14 länder vanns av Adrian Pop, rumänsk 
medborgare och tränare i Kungsbacka FK. 

 
Coupe du Nord 
 
Årets upplaga av Coupe du Nord genomfördes den 12 – 13 februari 2011, enligt 
traditionen med finalpasset i Örebro Slott. 
 
Tävlingen är för herrarnas del en satellittävling till världscupen, men också en del i 
”European U23 Circuit” för både herrar och damer. 
 
Herrklassen samlade sabelfäktare från 11 länder. Segrare i herrklassen (VC-sat) blev 
belgaren Thomas de Wilde, som i finalen slog ut fransmannen Guillaume Copros med 
minsta möjliga marginal, 15-14. Bäste svensk blev Andreas Lundin (ÖKSF) med en 
14:e plats.  
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Samma slutresultat blev det också i damklassen där Isabel Amrén (FFF) besegrade 
fjolårsmästarinnan Emma Nygren Lindström (ÖKSF). 
 
Samuel Muir, Finland, vann herrjuniorklassen efter att ha finalbesegrat Anton 
Lagerholm, ÖKSF. 
 
Fia Andersson, YFK, vann damjuniorklassen. Två blev Ulrica Ronquist, ÖKSF. 

 
Jämlikhet och jämställdhet 
 
I samband med de besök som förbundsstyrelsens ledamöter och kansliets personal 
under 2009 – 10 genomförde ute i klubbarna togs frågan upp. Det är viktigt att 
mycket detta arbete sker ute i föreningarna, för det är då det ger resultat.  
 
Under året har mycket fokus legat på andra frågor, vilket gör att detta ej har varit 
prioriterat i styrelsens arbete. I och med att RF antagit en ny jämställdhetsplan har 
frågan aktualiserats. Det ligger i förbundets intresse att få en jämnare fördelning i 
alla led, aktiva, tränare och förtroendevalda. 
 
Jämställdhetsarbetets viktigaste arena är föreningarna. I samma takt som kvinnor får 
inflytande i styrelserna förbättras också rekryteringsunderlaget till t.ex. 
förbundsstyrelsen och förbundets olika kommittéer m.m.  
 
Jämställdhetsfrågorna hade sin plats i den dialog som förbundsstyrelsen hade med 
föreningarna under förra verksamhetsåret. 
 
RF-stämman på våren 2011 antog en ny jämställdhetsplan. Förbundsstyrelsens 
förslag med anledning av den planen redovisas i förslaget till verksamhetsplan och 
budget för 2011 – 2012. 

 
Antidoping 
 
Antidopingkontroller har under året genomförts vid JVC Vigor Challenge, 
satellittävlingarna SAF-pokalen och Coupe du Nord samt vid Challenge Bernadotte. 
Sedan verksamhetsåret 2010 – 2011 svarar förbundet för kostnaden, som täcks av 
centrala medel. 
 
Vid lösen av fäktlicens måste fäktarna förbinda sig att följa RF:s regler mot dopning.  
 
Information om antidopingverksamhet m.m. finns på Svenska Fäktförbundets 
hemsida. 
 
Monica Gårdström har deltagit vid en informationsträff, arrangerad av RF:s 
dopingkommission. 
 
Antidopingprogrammet har tyvärr inte uppdaterats under året. 
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Disciplinnämnden 
 
Disciplinnämnden har under året behandlat och avgjort fem ärenden.  
 
Fyra av ärendena har gällt fäktare som kastat masken i golvet eller i väggen i 
frustration över förlorade matcher. Av det skälet har domaren utdelat ett svart kort. 
Disciplinnämnden har bedömt, att det inte i något av dessa fall har varit motiverat 
med någon disciplinär påföljd vid sidan av den uteslutning från tävlingen som med 
automatik följer på utdelandet av ett svart kort.  
 
Det femte ärendet gällde en anmälan från Göteborgs FK mot en tränare och en 
”fäktförälder”, som påstods ha uppträtt olämpligt vid USM. Dessa båda, liksom 
domaren i den aktuella matchen, yttrade sig till Disciplinnämnden. GFK yttrade sig 
sedan över vad de anfört. Eftersom GFK där hävdade att anmälan inte avsåg 
”fäktföräldern”, uppfattade nämnden den anmälan som återtagen och prövade den 
inte. Beträffande tränaren betonade nämnden vikten av att en ungdomstränare 
uppträder som ett föredöme för ungdomarna, och att hans uppträdande i detta fall 
utan tvekan var klandervärt. Nämnden konstaterade dock att han oförbehållsamt 
hade medgivit att han förgick sig, att han bett de berörda om ursäkt, och att han 
påtagligt hade visat att han ångrade sitt handlande. Därför fann nämnden – om än 
med tvekan – att någon disciplinär bestraffning inte var nödvändig. 

 
Arbete med nya stadgar 

 
Förbundsmötet 2008 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att se över reglerna kring 
Ombud Fäktning (OF) och Svenska Fäktförbundets distriktsorganisation samt att ta 
fram normalstadgar för specialdistriktsförbunden (SDF). Förbundsstyrelsen har 
därefter beslutat att i samband med detta arbete också göra en helhetsöversyn av 
förbundets stadgar.   
 
Peråke Wiberg, som varit styrelsens ansvarige för arbetet, har tagit fram ett förslag 
till nya stadgar för förbundet och ett förslag till normalstadgar för SDF.  
 
Båda förslagen har varit ute på en bred remiss hos samtliga klubbar, SDF, OF, 
förbundsrevisorer, förbundets valberedning och några andra nyckelpersoner. 
Flertalet remissorgan som svarat har accepterat förslaget. Ett knappt tiotal 
remissorgan har lämnat synpunkter. Dessa synpunkter har övervägts och i flertalet 
fall arbetats in i det förslag som nu presenteras förbundsstyrelsen lämnar till 
förbundsmötet.    
 
En av de viktigaste sakliga ändringarna i förbundsstadgarna är en ändring av 
förbundets budgetår från 1 juli – 30 juni till kalenderår. Skälet för denna ändring är 
främst att RF:s budgetår är kalenderår. Då förbundets ekonomi i hög grad styrs av de 
RF-bidragen, och då RF också kräver redovisning per kalenderår, underlättar det 
förbundets ekonomihantering högst väsentligt, om samma budgetår tillämpas i 
förbund och RF. 
 
En annan saklig ändring i förslaget till nya stadgar är att disciplinnämndens uppgift 
och mandat preciserats och anpassats till RF:s stadgar.  
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På några punkter har nuvarande stadgar stått i strid med RF:s stadgar. Dessa 
skillnader har nu rättats till. 
 
På en rad punkter har de nuvarande stadgarna inte ansetts var tillräckligt tydliga. 
Som exempel kan nämnas rösträttsbestämmelserna vid förbundsmötet, antalet 
revisorer, valberedningens sammansättning, valbarhetsreglerna, styrelsens 
beslutsmässighet m.m. 
 
Utöver sakliga ändringar har stadgarna fått en helt ny disposition. Dispositionen 
följer nu i stort samma disposition som RF:s och flertalet övriga specialförbunds 
stadgar.  
 
Förutom att OF:s arbete och ansvar har preciserats, har också samtliga regler om 
SDF:s och OF:s verksamhet nu samlats i ett kapitel (istället för i tre skilda kapitel). 
Regler som handlar om föreningarnas verksamhet har också samlats i ett kapitel.   
 
Utöver arbetet med att förnya förbundets stadgar har också ett förslag till 
normalstadgar för SDF tagits fram. Dessa normalstadgar uppfyller de 
innehållsmässiga krav, som finns i dels RF:s stadgar, dels förbundets nya stadgar. 
Förslaget till normalstadgar har anpassats till de stadgar som nu gäller för respektive 
SDF, vilket medför att inget SDF behöver göra ändringa i sina nuvarande stadgar 
med anledning av de nya normalstadgarna. 

 
Internationellt engagemang 
 
Internationella kongresser och möten 
 
Under det gångna verksamhetsåret har Svenska Fäktförbundet varit med och tagit 
ansvar för de internationella frågorna och försökt påverka den internationella 
utvecklingen och de internationella besluten. Arbetet har bland annat bedrivits 
genom att Fäktförbundet har varit representerat vid följande internationella möten 
och kongresser. 
 
Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) kongress i Leipzig den 16 juli 2010 
 
Per Palmström representerade Svenska Fäktförbundet. Från Sverige deltog även 
Pierre Thullberg. 
 
Nordiska Fäktunionens (NFU) kongress i Oslo den 24 september 2010 
 
Hans Wahl representerade Svenska Fäktförbundet.  
 
Nordiska Fäktunionens främsta uppdrag är att fastställa datum och arrangör för de 
olika nordiska mästerskapen. Hans Wahl gör ett fint arbete med att få ihop den 
svenska tävlingskalendern och han var därför en mycket lämplig och utmärkt 
representant för Svenska Fäktförbundet på kongressen. 
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Internationella Fäktförbundets (FIE) kongress i Moskva den 4 – 5 december 2010 
 
Lars Liljegren och Per Palmström representerade Svenska Fäktförbundet. Från 
Sverige deltog även Pierre Thullberg och Monica Gårdström.  
 
Ett av de viktigaste besluten på kongressen var att Ungern och Budapest ska 
arrangera VM 2013. På FIE kongressen 2009 förlorade Budapest mot Catania i den 
täta valstriden om VM-organisatör för 2011. 
 
EFC:s möte i Klagenfurt den 27 februari 2011 
 
Björne Väggö och Björn Lindholm representerade Svenska Fäktförbundet.  
 
Tack vare fint arbete av Björne och Björn kommer Vigor Challenge att finnas kvar 
som deltävling i EFC Cadets Circuit 2011 – 2012 med den flexibla tävlingsformel som 
hittills tillämpats så framgångsrikt. 
 
European Veterans Fencing Committee (EVFC) kongress i Hénin-Beaumont 
(Frankrike) den 1 juni 2011 
 
Kerstin Warvsten representerade Svenska Fäktförbundet. 
 
Svensk representation inom internationell fäktning 
 
Sverige har under det gångna verksamhetsåret varit mycket väl representerat på olika 
nivåer inom internationell fäktning.  
 
FIE 
 
Executive Committee – Per Palmström 
Rules Commission – Pierre Thullberg 
 
EFC 
 
Executive Committee – Pierre Thullberg 
Veterans Commission – Kerstin Warvsten  
Referees Commission - Björn Lindholm  
Medical Commission - Rolf Skuncke  
 
NFU 
 
Executive Board – Per Palmström 
Referees Commission - Björn Lindholm  
 
Övrigt 
 
Pierre Thullberg har i FIE:s reglementskommission bland annat drivit frågan att 
domare ska utses genom lottning i dator, och att hela processen ska dokumenteras 
och kunna följas i efterhand. Förslaget lades fram av reglementskommissionen och 
antogs av kongressen i Moskva. Detta är en stor svensk framgång, som visar hur 
viktigt det är med svensk representation inom internationell fäktning. 
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Tack vare internationellt stimulansbidrag från Riksidrottsförbundet kunde 
Fäktförbundets kanslichef, Monica Gårdström, under senhösten 2010 praktisera på 
FIE:s kansli i Lausanne och tillfälliga kansli i Paris i samband med VM.  
 
Praktiken blev mycket lyckad och Monica, och därmed Förbundets kansli, lärde 
känna både den formella organisationen och beslutsvägarna och de informella 
strukturerna. Praktiken medförde större förståelse för det internationella arbetet, ett 
utökat nätverk, goda relationer internationellt och kompetensutveckling för Monica. 
 
Utöver redan nämnda resultat av Förbundets internationella arbete kan nämnas att: 
 

 Pierre Thullberg var ledamot i directoire technique vid VM i Paris och junior-VM i 
Jordanien. 

 Björn Lindholm medverkade i domararbetet vid kadett-EM i Klagenfurt 

 Rolf Skuncke var officiell tävlingsläkare vid junior-EM i Lobnya 

 Sverige, under säsongen 2011 – 2012, får fortsätta arrangera Challenge 
Bernadotte som GP-tävling och Vigor Challenge som JWC-tävling 

 Förbundet lyckades få visst ekonomiskt stöd från FIE för arrangemanget av 
Challenge Bernadotte 2011. 
 

Ökad självfinansiering 
 
Verksamhetsplanen för 2010 – 2011 innehåller följande formulering: 
 
”Det är naturligt att låta ett speciellt sponsorföretag med omfattande kundregister, 
stark ställning och gott rykte få använda varumärket ”Svensk fäktning” för att på 
så sätt öka intäkterna till förbundet.” 
 
Så skedde också genom att två företag, ett i Stockholm och ett i Göteborg, fick 
möjligheten att mot provision försöka engagera intresserade sponsorer. 
 
Några avslut kunde inte göras trots professionell bearbetning med kontaktlistor, 
genomarbetade säljsamtal m.m. En förklaring från företagen var, att engagemanget 
för 2011 redan var låst.  
 
Förbundsstyrelsen kommer under tidig höst 2011 att återigen bearbeta de kontakter 
som skapades hösten 2010. 
 
Genom personliga insatser från förbundsstyrelsen engagerades sponsorer till 
Challenge Bernadotte. Huvudsponsor var Forex Bank AB. TISSOT skänkte priser. 
Totalt i kontant stöd, priser, mat, dryck m.m. fick tävlingen ca 185 000 kronor i 
sponsorstöd, förutom marknadsföringsstödet från Stockholm Visitors Board om 
150 000 kronor. 
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PR- och informationsverksamhet 
 
Under det gångna året har Svenska Fäktförbundet tagit fram mallar för 
rekryteringsaffischer och foldrar. Dessa finns idag att tillgå som dynamiska pdf på 
förbundets hemsida för samtliga klubbar. De följer också förbundets profil. 
 
Under Challenge Bernadotte genomfördes ett antal pressaktiviteter, och 
tävlingsledningen hanterade dessutom bloggande och Facebook.  
 
Antalet visningar på My Newsdesk var under maj månad närmre 2500, vilket var en 
mångdubbling från tidigare. Detta visar på kraften av att vara aktiv i sitt pressrum. 
 
Förbundet har även en pressbevakningstjänst, som under året justerats och 
utvecklats. Därigenom är det lättare att följa vad som sker både ute i klubbar och 
bland de aktiva.  
 
Förbundsordföranden har under året tagit upp ett antal idrottsliga frågor i pressen, 
flera vilka skapat en rejäl debatt. Det skedde inte minst inför RF-stämman genom 
Svenska Fäktförbundets och Svenska Fotbollsförbundets gemensamma initiativ i 
bolagiseringsfrågan. 
 
Hemsidan är mycket aktiv. Mycket som händer inom svensk fäktning läggs ut där, så 
att alla kan följa det på ett utmärkt sätt. 
 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 
 
Svenska Fäktförbundet har en mycket positiv utveckling. Både antalet 
licensinnehavare och tävlingsverksamheten har ökat kraftigt de senaste åren.  
 
Förbundet initierade under 2009 ett införande av IT-stöd för licens- och 
tävlingsadministration.  
 
Systemet som används levereras av Ophardt team sportevent från Tyskland. Systemet 
är webbaserat och förvaltas av Ophardt. Systemet hanterar bl.a. licensinformation, 
tävlingskalender, tävlingsresultat och ranking centralt.  
 
Vissa delar har driftsatts medan andra delar kommer att driftsättas under kommande 
verksamhetsår. 
 
Genom införandet av Ophardt har det blivit betydligt enklare för dem som vill lösa 
licens och delta i tävlingar att anmäla sig. Tävlingsarrangörer har fått ett stöd, som 
väsentligt rationaliserar arbetet. En färdig fil med alla anmälda i rätt tävlingsklass, 
tydlig identitet och rättstavade namn produceras. Den tidigare tidsödande kontrollen 
av licenser undviks. Uppdatering av rankinglistor och uttagningssystem har nu fått 
ett starkt IT-stöd, som minskar arbetsinsatsen för ideellt arbetande ledare. 
 
Kansliets arbete med licenser och tävlingar har kunnat minska. 
 
Utbildningsmaterial har tagits fram för att stötta klubbarna att arbeta med systemet. 
Materialet finns på fencing.se. 
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29 nationella/regionala tävlingar har hanterats via Ophardt. 22 tävlingar har blivit 
komplett avrapporterade in i Ophardt. 
 
Hantering av domare, hantering av ranking för masters-serien, publicering av 
masterskalendern på Ophardts hemsida har införts under verksamhetsåret. Domarna 
anmäls nu på samma sätt som fäktare till tävlingar. Genom detta får arrangören en 
helhetsbild över anmälningsläget från en källa.  
 
Stöd för ranking är en annan nyhet. Ophardtsystemet hanterar rankingreglerna för 
masters och juniormasters. Tack vare detta uppdateras serierankingen direkt, när 
tävlingsresultatet rapporterats in till Ophardt. 
 
Poänglistor för Masters kommer fr.o.m. denna säsong att hanteras i Ophardt. 
 
Utvecklingen av systemet är möjlig bland annat genom de särskilda 
förbundsutvecklingspengar som erhållits från RF. För projektarbetet har Svenska 
Fäktförbundet anlitat kommunikationsbyrån AgoodId. AgoodId har utvecklat 
förbundets webbplats och kombinerar bred kompetens inom kommunikation, 
varumärkesstrategi, marknadsföring/reklam, Internet, grafisk design med en 
ingående kunskap om fäktsporten. 
 
 Användarmanualer finns på fencing.se. 
 

Qrodo 
 
Under verksamhetsåret förlängde Svenska Fäktförbundet avtalet för tjänsten Qrodo, 
som ger möjlighet att med enkla medel webbutsända direkt från tävlingar. Video och 
rörliga bilder från tävlings- och träningsverksamhet är något som alltmer har kommit 
att användas även vid tävlingar på lägre nivåer.  
 
Qrodo användes bl.a. för att visa Challenge Bernadotte. Man hade möjlighet att följa 
matcharna på fyra pister.  
 
Syftet med detta projekt är att rekrytera intresserade som vill arbeta med fäktningens 
webcasting och att utveckla sändningarnas kvalitet (grafik, kommentator, intervjuer 
m.m.) 
 
Förhoppningen är att erfarenheter och lärdomar kommer att inspirera fler 
tävlingsarrangörer i Sverige. Projektet kan också som bieffekt förväntas underlätta 
videobevakningen av andra arrangemang i Sverige. 
 

 

 

 

 



38 (65) 
2011-10-05 

Belöningar 

Belöningsgruppen har under verksamhetsåret behandlat flera förslag till utmärkelser. 
 
Följande har lagts fram och beslutats av styrelsen. 
 
Namn, klubb/organisation   
 

 

Björne Väggö, GFK, KF99  Kungl. Guldmedalj 
Lars Fuxén, GFK, VsFF     Kungl. Silvermedalj 
Bo Nordström, YFK  Kungl. Silvermedalj 
Björn Thulin, LjFK  Kungl. Silvermedalj 
Pierre Thullberg, DIF   Kungl. Silvermedalj 
Hans Wahl, YFK   Kungl. Silvermedalj 
Henning Österberg, DIF, StFF, SvFF  Kungl. Silvermedalj 
Lars Scharpff, GFK          Förtjänstmedalj Guld 
Margrethe Hardenklo, GFK  Förtjänstmedalj Silver 
Max Hellström, ÄFK, SvFF     Förtjänstmedalj Silver 
Lena Jönsson, GFK    Förtjänstmedalj Silver 
Lars Samuelsson, GFK    Förtjänstmedalj Silver 
Bettina Berg, UF, SvFF     Förtjänstmedalj Brons 
Per Johnsson, GFK     Guldplakett 
Birgitta Linde, GFK   Guldplakett 
Henrik Lundegard, GFK       Guldplakett 
Dan-Sten Olsson  Guldplakett 
Sergey Paramonov, GFK   Guldplakett    
Martin Roth Kronwall, GFK  Guldplakett    

 
Göteborgs Fäktklubb (100 år) Hederssköld Guld 
Norska Fäktförbundet (100 år)  Hederssköld Guld 
 
Elitmärket - ”Stora Grabbars märke” - har tilldelats Johanna Bergdahl, A 6, FFF (nr 
73) och Eric Wigren, WFF, ÖKSF (nr 74). 
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse 

Se särskild bilaga. 

Revisionsberättelse 

Se särskild bilaga.  

Resultat 

Särskild bilaga lämnas vid förbundsmötet och fogas till protokollet.  
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Valberedningens förslag inför 2011 års förbundsmöte 
 

Mandattid, om 
förbundsmötet fattar 
beslut om nya stadgar 

 
Ordförande: Lars Liljegren (omval, mandattid 2012) Våren 2013 
 
Ordinarie styrelseledamöter 
 
Ledamöter med mandatperiod 2011-2013:  Våren 2014 
Christian Edling (omval, mandattid 2013) 
Jonas Eklund (nyval, mandattid 2013) 
Orvar Jönsson (nyval, mandattid 2013) 
Peråke Wiberg (omval, mandattid 2013) 
 
Fyllnadsval 1 år med mandatperiod 2011-2012:  Våren 2013 
Birgitta Linde (nyval) 
 
Sittande (mandattid t o m 2012): Peter Ejemyr,   Våren 2013 
Pia Willemo, Henning Österberg 
 
Suppleanter till styrelsen 
 
Ana Valero - Collantes (nyval, mandattid 2013)  Våren 2014 
Martin Roth Kronwall (nyval, mandattid 2013)  Våren 2014 
 
Revisorer  
 
Bengt Arnedal (omval, mandattid 2012)  Våren 2013  
Mats Höglund (omval, mandattid 2012)  Våren 2013 
 
Revisorssuppleanter 
 
Lars Baumann (omval, mandattid 2012, för Bengt Arnedal) Våren 2013 
Esa Kangas (omval, mandattid 2012 för Mats Höglund) Våren 2013 
 
 
Valberedningen har mottagit följande nomineringar till styrelseledamöter från 
föreningar och SDF: Ana Valero-Collantes, Orvar Jönsson, Martin Roth Kronwall, Ulf 
Wikström.  
 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Karin Egertz (ordf.), Kjell 
Gabrielsson och Pierre Thullberg. 
 
För valberedningen 
 
 
Karin Egertz 
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Proposition 

 
Förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar 
 
Nedan följer förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar. Handlingarna till 
förbundsmötet innehåller följande dokument: 
 

1. Förslag till stadgar för Svenska Fäktförbundet 
2. Förslag till normalstadgar för SDF inom Svenska Fäktförbundet 
3. Läsanvisningar och kommentarer, där bl.a. skillnaderna mellan de gamla 

stadgarna och förslaget till nya stadgar redovisas. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att bifall förbundsstyrelsens förslag till stadgar för Svenska Fäktförbundet; 
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till normalstadgar för SDF; 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma stadgarna enligt förbundets 

profilregler; 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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STADGAR 
FÖR 
SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
 
bildat den 27 november 1904 på initiativ av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) genom 
uppdelning av dess sektion för gymnastik och fäktning.   
 
1 kap Grundläggande bestämmelser 
 
§ 1.1 Uppgift 
§ 1.2 Sammansättning 
§ 1.3 Tillhörighet 
§ 1.4 Beslutande organ 
§ 1.5 Distriktsorganisation 
§ 1.6 Medlemskap 
§ 1.7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
§ 1.8  Stadgetolkning 
§ 1.9  Stadgeändring 
§ 1.10  Förbundets upplösning 
 
2 kap Allmänna bestämmelser 
 
§ 2.1 Beslut, omröstning 
§ 2.2 Hedersledamot m.m. 
§ 2.3 Arbetstagares valbarhet 
§ 2.4 Tillträde till tävling och uppvisning 
§ 2.5 Mästerskapstävlingar 
§ 2.6 Tävlingsbestämmelser 
 
3 kap Förbundsmöte 
 
§ 3.1 Ombud 
§ 3.2 Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt 
§ 3.3 Rösträtt 
§ 3.4 Tidpunkt för kallelse till förbundsmöte 
§ 3.5 Ärenden vid förbundsmöte 
§ 3.6 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmöte (motioner) 
§ 3.7 Extra förbundsmöte 
 
4 kap Valberedning 
 
§ 4.1 Sammansättning 
§ 4.2 Åligganden 
§ 4.3 Förslagsrätt 
§ 4.4 Kandidatnominering 
§ 4.5 Sammanträden 
 
5 kap Revisorer och revision 
 
§ 5.1 Revisorernas åligganden 
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6 kap Förbundsstyrelsen 
 
§ 6.1 Sammansättning 
§ 6.2 Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet 
§ 6.3 Styrelsens åligganden 
§ 6.4 Prövningsrätt 
 
7 kap Specialidrottsdistriktsförbund och Ombud Fäktning 
 
§ 7.1 Distriktsindelning 
§ 7.2 SDF: s namn och verksamhetsområde 
§ 7.3 Verksamhetsområde för OF 
§ 7.4 Stadgar 
§ 7.5 SDF: s åligganden 
§ 7.6 Ombud Fäktnings åligganden 
 
8 kap Föreningarna 
 
§ 8.1 Medlemskap i förbundet 
§ 8.2 Utträde 
§ 8.3 Uteslutning 
§ 8.4 Föreningstillhörighet 
§ 8.5 Föreningarnas åliggande  
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 1 kap Grundläggande bestämmelser 
 

§ 1.1 
Uppgift 

 Svenska Fäktförbundet - i dessa stadgar kallat Förbundet - har till uppgift att 
genom utbildnings-, tävlings- och annan verksamhet verka för fäktsportens 
utveckling och utbredning.  

 
 Vidare ska Förbundet vara samordnande organ för fäktsporten inom Sverige 

samt utåt företräda denna såväl inom som utom landet. 
 
§ 1.2 
Sammansättning 

 Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits 
som medlemmar i Förbundet. 

 
§ 1.3 
Tillhörighet 

Ändr. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska  
§1.3       Kommitté, (SOK), Fédération Internationale d'Escrime (FIE), Confédération 

Européen d´Escrime (CFE) samt Nordic Fencing Union. 
 

 Förbundet ska i tillämpliga delar följa RF: s och FIE: s stadgar. 
  
 § 1.4 

Beslutande organ 
 Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och 

förbundsstyrelsen. 
  
§ 1.5 
Distriktsorganisation 

Ny Förbundets regionala organ är specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller 
Ombud Fäktning (OF). OF ska finnas i de RF-distriktsförbund (DF) som 
saknar SDF-tillhörighet  

 
§ 1.6 
Medlemskap 

Ny Varje ideell förening som uppfyller de i § 8.1 angivna villkoren kan genom 
beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i Förbundet 
 
§ 1.7 
Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 
december. 
 

 Förbundsstyrelsens och SDF-styrelsernas arbetsår omfattar tiden från ett 
förbundsmöte respektive SDF-möte t.o.m. förbunds- respektive SDF-mötet 
nästpåföljande år. 
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§ 1.8 
Stadgetolkning 

 Om tvekan uppstår om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall 
förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till 
förbundsmötet eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. 
 

Ny Förening har genom sitt medlemskap i förbundet, och enskild medlem har 
genom sitt medlemskap i till förbundet ansluten förening, förbundit sig att i  

Läsan. sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol. 
 
§ 1.9 
Stadgeändring 

 Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - 
skriftligen framläggas av förening och av SDF. Ett sådant förslag ska ha 
kommit in senast den 1 september. Förslaget ska av förbundsstyrelsen med 
eget yttrande överlämnas till förbundsmötet. 

 
 För stadgeändring fordras, med undantag för ärenden som anges i 7 kap, 

beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid ett förbundsmöte. En 
ändring gäller genast men ska granskas av RF enligt RF:s stadgar 5 kap. 2§ 
p.14. 

 
§ 1.10 
Förbundets upplösning 

 För Förbundets upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års 
mellanrum. 
 

2 kap  Allmänna bestämmelser 
 
§ 2.1 
Beslut, omröstning 

 Med undantag för ärenden som anges i § 1.9 och 1.10 samt i fjärde stycket här 
nedan avgörs vid omröstning alla ärenden inom Förbundet genom enkel 
majoritet. 
 

 Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om ombud så 
begär. 
 

 Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal, det förslag som 
biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är så inte fallet, 
avgör lotten. 
 

 Vid val, där det finns fler än en kandidat utöver det antal som ska väljas, ska 
omröstning ske i omgångar, varvid i varje omgång en kandidat elimineras. Har 
någon i en omgång fått mer än hälften av rösterna anses han vald och ska 
därför inte bli föremål för omröstning i följande omgångar. Vid lika röstetal 
ska lotten avgöra. 
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§ 2.2 
Hedersledamot m.m. 

 Förbundsmötet och SDF-mötet får, på förslag av styrelsen, kalla enskild 
person till hedersordförande eller hedersledamot i förbundsstyrelsen 
respektive SDF-styrelsen. 
 

 Förbundsstyrelsen och SDF-styrelse får kalla enskild person till adjungerad 
ledamot i respektive styrelse. 
 

 En person som ovan sägs har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
§ 2.3 
Arbetstagares valbarhet 

 Arbetstagare hos Förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot i 
förbundsstyrelsen. 

 
 Arbetstagare hos Förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot i SDF-
styrelsen. 
 

 Arbetstagare inom RF: s organisationer får inte vara revisor eller 
revisorssuppleant i Förbundet eller SDF. 

 
 § 2.4 

Tillträde till tävling och uppvisning 
 Förbundets styrelseledamöter och revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar 

m.m. inom Förbundet. 
 

 Ledamöterna i SDF-styrelse och OF har fritt tillträde till alla 
fäkttävlingar m.m. inom respektive DF. 
 
Förbundsstyrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort 
åt andra än de ovan nämnda.  
 
§ 2.5 
Mästerskapstävlingar 

Ändr. Rätt att delta i Förbundets mästerskapstävlingar har den som innehar svensk 
§1.18        tävlingslicens.  
 
Läsanv. Bestämmelser om svensk tävlingslicens finns i Förbundets 

tävlingsbestämmelser (TB). 
 
§ 2.6 
Tävlingsbestämmelser 

   Fäkttävlingar inom Förbundet genomförs i enlighet med av förbundsstyrelsen
 fastställda tävlingsbestämmelser (TB) och fattade beslut. 

 
  TB får inte strida mot förbundets stadgar. 
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3 kap  Förbundsmöte 
 
§ 3.1 
Ombud 

 Förbundsmöte består av ombud från föreningar och SDF.  
 

 SDF-ombud utses av föreningarna inom respektive SDF. 
Föreningsombud utses av respektive förening. 
 

Ändr. Ombud får företräda både ett SDF och en förening eller två olika föreningar. 
§2.1 2st.  Ombud får ha högst två röster. Båda rösterna måste vara hänförliga till samma 

   Läsanv.   SDF. 
 
 Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. 

 
Ändr. Ombudet ska styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen.  
§ 2.1 4st 

§ 3.2 
Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt 

 Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som, efter kallelse i 
vederbörlig ordning, deltar i mötet. 
 

 Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden - 
            ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, Förbundets revisorer, 

Ny:OF     ordföranden i valberedningen och utskott, OF, hedersledamöter samt  
              företrädare för motionären i vad avser egen motion. 

 
Ändr. Yttranderätt tillkommer RF: s representanter liksom arbetstagare hos 

Förbundet 
§ 2.2 2st. och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande. 

 
     Ny Vid förbundsmöte får medlemmar i förbundets föreningar närvara. 
 

§ 3.3 
Rösträtt 

 Varje SDF har tre röster och varje till Förbundet ansluten förening har en röst. 
Härtill kommer tilläggsröster för föreningar, som har ett medlemsantal enligt 
följande uppställning: 
 
Medlemmar   Tilläggsröster 
100-199              1  
200-399             2 
400-799             3 
800-                    4 
 
 

 En förening som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt § 8.5 har inte rätt till 
  föreningsombud enligt § 3.1. 

 
Ett SDF som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 7 kap. har inte rätt till 
SDF-ombud enligt § 3.1. 
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En förening ska efter anmaning kunna visa att det uppgivna antalet 
medlemmar i vederbörlig ordning har erlagt en avgift till sin förening. Avgiften 
får inte understiga det belopp som förbundsmötet har fastställt. 

 
 Vid fastställandet av antalet medlemmar i en förening får endast sådana tas 

med som har anmälts till Förbundet enligt § 8.5 och som har erlagt avgift till 
sin förening i enlighet med vad som sägs i fjärde stycket ovan. 
 

 Det åligger förbundsstyrelsen att enligt dessa regler upprätta röstlängd för   
förbundsmötet. Röstlängden gäller från den 1 januari, till dess ny röstlängd 
upprättats. 
 
§ 3.4 
Tidpunkt för och kallelse till förbundsmötet 

Ändr. Förbundsmötet äger rum i månaderna mars eller april på dag och plats som  
§2.4         förbundsstyrelsen bestämmer. 
Läsanv.  
Ändr. Kallelse till mötet sker senast fyra veckor före mötet genom kungörelse i           
§2.4 Förbundets officiella kungörelseorgan samt genom brev eller e-post till SDF 

             och föreningarna. 
 

 Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna 
verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade och 
därefter följande verksamhetsåret ska av förbundsstyrelsen sändas ut till SDF 
och föreningarna senast två veckor före mötet. Samtidigt ska styrelsens förslag 
(propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens 
yttrande över motionerna översändas. 
 
§ 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. 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 har 

      ingivits till mötet 
 14. Fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet 
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 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 suppleant för en tid av två år och ev. fyllnadsval av en suppleant 

      för en tid av ett år 
Ändr.  19. Val av två revisorer och två personliga revisorssuppleanter för en tid av ett   
§2.6   år 
Läsanv. 
Ändr. 20. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i 
§2.6        valberedningen 
Läsanv. 

 21. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte 
 22. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
 23. Övriga ärenden, varvid dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte 

       får avgöras 
 

Ändr. Valbar enligt punkterna 16 - 20 är den som är myndig och är medlem i en 
§ 2.5         förening som är ansluten till Förbundet.  
  
 Ledamot och suppleant är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

 
 Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 2.3. 
 

§ 3.6 
Förslag till ärenden att behandlas på förbundsmötet (motioner) 
Rätt att inge förslag till förbundsmötet har SDF och till Förbundet ansluten 
förening som har fullgjort sina skyldigheter mot Förbundet. 
 
Motion av en förening ska inges till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. 
Förbundsstyrelsen kan därefter remittera motionen för yttrande till berört 
SDF. 
 
Motion av SDF inges till förbundsstyrelsen senast den 15  februari. 
 
Förbundsstyrelsen ska överlämna inkomna motioner med eget yttrande till 
förbundsmötet. 
 
§ 3.7 
Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så 
kräver. Sådant möte ska sammankallas när så begärs av SDF eller föreningar, 
vilkas sammanlagda röstetal, beräknat enligt § 3.3, uppgår till minst 1/3 av 
samtliga SDF:s och föreningars röstetal. 
 
Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte ska senast två veckor före 
mötet dels kungöras i Förbundets officiella kungörelseorgan, dels översändas 
till SDF och föreningarna. 
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Vid ett extra förbundsmöte får endast de ärenden som har tagits upp i 
dagordningen avgöras. 
 

4 kap    Valberedningen 
 
§ 4.1 
Sammansättning 

Ändr. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter jämte en 
§3.1 suppleant. I valberedningen ska både kvinnor och män ingå. 

 
Angående suppleantens beslutsrätt ska vad som sägs i § 6.2 andra stycket om 
styrelsesuppleanter gälla.  
 
§ 4.2 
Åligganden 
Valberedningen ska senast den 1 november tillfråga dem vilkas mandattid 
utgår vid arbetsårets slut, om de vill kandidera för den kommande 
mandattiden. 
 

Ändr. Senast den 15 november ska valberedningen meddela SDF och 
 §3.2    föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka av dessa som inte önskar bli 

omvalda. 
 
 § 4.3 

Förslagsrätt 
Ändr. SDF och föreningarna ska senast två månader före förbundsmötet till                        
§3.3 valberedningen avge sina eventuella förslag på personer för valen under § 3.5 
Läsanv.   16 - 19. 

 
Ändr.      Valberedningen ska härefter senast en månad före förbundsmötet tillställa  
§3.3         SDF, föreningarna och kansliet sitt förslag jämte uppgift på samtliga 

             förslag som valberedningen har tagit emot.  
 

Ändr. Valberedningen bör sträva efter jämn könstillhörighet samt geografisk  
 § 3.3     spridning bland styrelsens ledamöter och suppleanter. 
Läsanv. 

§ 4.4 
Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen 
meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val som ska förekomma 
enligt § 3.5. 16 - 19. 
 
§ 4.5 
Sammanträden 

Ändr.   Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är 
  § 3.5    beslutsmässig när kallelse till ledamöterna och suppleanten har utgått 

 Läsanv.  senast en vecka före sammanträdet och sammanlagt minst två medlemmar i 
valberedningen deltar. 

               
 Valberedningens förhandlingar är förtroliga.  

. 
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5 kap    Revisorer och revision 
 
§ 5.1 
Revisorernas åligganden 

Ändr. Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av två  
§4.1 revisorer. Minst en av de revisorer som utses av förbundsmötet ska vara 
Läsanv.   auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.  

 
Ändr.     RF har rätt att, efter anmälan till förbundet, utse ytterligare en auktoriserad 
§4.1         revisor. 
Läsanv. 
 
Ändr. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till  
§4.1          revisorerna senast den 31 januari. Handlingarna ska efter verkställd revision 

jämte revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen till handa senast två veckor  
Ny före förbundsmötet. Revisorerna ska samtidigt tillställa RF en kopia av  
Läsanv.   årsbokslut, revisionsberättelse och revisionsrapport.  

 

 6 kap    Förbundsstyrelsen 
 
§ 6.1 
Sammansättning 
Förbundsstyrelsen, som är Förbundets högsta beslutande organ när 
förbundsmöte inte är samlat, består av ordföranden samt åtta övriga 
ledamöter jämte två suppleanter. Bland såväl ledamöterna som suppleanterna 
ska både kvinnor och män ingå. 
 

Ändr.  Styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses vara nödvändiga. 
§5.1 

Styrelsen bestämmer själv om formerna för sitt arbete. 
§ 6.2 
Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har 
beslutat härom eller efter framställning av minst tre ledamöter. Kallelse till 
sammanträde utsänds minst 5 dagar före detta. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter eller suppleanter är 
närvarande och deltar i besluten. Ledamöter får inte rösta genom fullmakt. 
Suppleant är röstberättigad endast då någon ordinarie ledamot är frånvarande 
 
Om styrelsens ordförande anser det vara nödvändigt, får ärenden avgöras 
genom skriftlig omröstning eller genom telefonsammanträde. 
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt på ett verkställande utskott eller på 
utskott som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot 
eller på förbundstjänsteman. 
 

Ny Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska 
skyndsamt underrätta styrelsen om fattade beslut. 
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§ 6.3 
Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger att: 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt  
    verka för fäktsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda  
    svensk fäktsport, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa 
    utvecklingen inom fäktsporten utomlands och delta i det internationella  
    samarbetet på fäktningens område; 
2. övervaka efterlevnaden av RF: s, FIE: s och Förbundets stadgar 

Ny      och utfärdade regler samt aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom 
Läsanv.        Förbundet och anslutna föreningar; 

3.  nära samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder 
     Förbundets verksamhet samt bedriva PR-verksamhet för fäktsporten hos 
     myndigheterna, massmedia och allmänheten; 

Ändr. 4. följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningar och verka för en 
§5.3 4           fortlöpande ledar-, funktionärs- och instruktörsutbildning; 

5.   ta initiativ till och verka för att tekniska och vetenskapliga rön och metoder 
      omsätts till fäktningens fromma; 
6.   upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och budget samt i övrigt 
      utarbeta och bereda förslag, planer m.m., att föreläggas förbundsmötet 

                  samt se till att mötets beslut verkställs; 
7.   avge vederbörliga yttranden och rapporter; 
8.  fortlöpande se över Förbundets ev. arbetsordning (AO); 
9.  handha och ansvara för Förbundets medel och materiel samt vidta lämpliga 
      åtgärder för stärkande av Förbundets ekonomi; 

Ändr. 10. utse arrangör för SM/JSM-tävlingar och svara för deras genomförande  
§ 5.3.10  enligt gällande tävlingsbestämmelser samt godkänna internationella 

tävlingar som arrangeras i Sverige på uppdrag av FIE, EFC och den 
nordiska fäktunionen; 

11.  besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser; 
12. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden från 
den 
      1 januari, tills ny röstlängd upprättas; 
13. tillsätta Förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av  
      Förbundets kansli; 
14. enligt regler utfärdade av RF och av Förbundet, pröva och avgöra frågor om 
      upptagning av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av 
      förening ur Förbundet; 
15. senast den 31 december till RF lämna skriftliga uppgifter om vilka  
      föreningar som under kalenderåret har erlagt sina årsavgifter till 
      Förbundet; 
16. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar; 
17. handlägga löpande ärenden i övrigt; 
18. fastställa och ständigt aktualisera tävlingsbestämmelser och reglementen 
      samt 
19. föra protokoll och erforderliga böcker. 
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§ 6.4 
Ändr.      Prövningsrätt 
§5.4 Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.  
Läsanv. 

Styrelsen överlåter, enligt 14 kap. 8§ RF:s stadgar, sin bestraffningsrätt till 
Förbundets disciplinnämnd.  Omfattningen av Disciplinnämndens 
bestraffningsrätt framgår av RF:s stadgar kap. 14 § 1. 
  
Disciplinnämnden är enda instans inom Förbundet för ärenden enligt 14 kap. 
RF:s stadgar. 
 
Disciplinnämnden utses av förbundsstyrelsen.  
 
För disciplinnämnden finns stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. 
 
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 kap   Specialidrottsdistriktsförbunden och  
 Ombud Fäktning 

 
§7.1   

Ny Distriktsindelning 
Läsanv.   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 
 
§7.2  

Ändr.      SDF:s namn och verksamhetsområde 

§1.5 Svenska Fäktförbundet indelas i följande regioner:  

SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar Skånes, Blekinges och Smålands Idrottsförbund 
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VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar Hallands och Västergötlands Idrottsförbund samt Västsvenska 

Idrottsförbundet 

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 

omfattar Stockholms Idrottsförbund.  

§7.3   

Ändr.     Verksamhetsområde för OF 

§1.5 Inom följande DF ska finnas ett OF: 

Dalarna, Gotland, Gästrikland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, 

Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, 

Västmanland, Örebro län, Östergötland. 

 

§7.4   

Ny Stadgar 

SDF: s stadgar ska utgå från de av Förbundet fastslagna och av 

Riksidrottsstyrelsen (RS) enligt RF:s stadgar 5 kap. 2§ granskade 

normalstadgarna för SDF.  

 

Förbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för 

förbundet att påfordra ändring av stadgarna om de strider mot 

normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.  

 
§ 7.5 

Ändr.      SDF:s åligganden 
§7.1          SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och 
Läsanv.  SDF:s stadgar arbeta såsom SvFF:s regionala organ i enlighet med förbundets  
 ändamål. 
 

Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och 

protokoll från SDF-möte ska senast den 30 juni insändas till Förbundet. 

 
SDF är skyldiga att lämna de handlingar som krävs av respektive DF.  

 
§7.6 

Ändr.Ny   Ombud Fäktnings åligganden 
Ny.kap.8 OF ska i tillämpliga delar följa de bestämmelser som gäller för SDF-styrelse 
Läsanv.     enligt normalstadgarna för SDF samt tillämpa samma verksamhets- och 
räkenskapsår som SDF.  

 
OF:s uppgift är att 
-  företräda, samordna och stödja fäktningen inom DF 
-  motta och fördela bidrag från DF samt svara mot DF:s redovisningskrav 
-  vara kontaktperson för förbundsstyrelsen  
-  före februari månads utgång till Förbundet avge en kortfattad rapport om sin 
   verksamhet 
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OF är skyldiga att lämna de handlingar som krävs av respektive DF.  
 
Vid DF-stämma är OF ombud. Vid förhinder för denne, eller om 
distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud, ska de inom DF 
anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud.  
 

8 kap    Föreningarna 
 
§ 8.1 
Medlemskap i Förbundet 
En förening, som vill bli medlem i Förbundet, ska skriftligen ansöka om detta 
hos förbundsstyrelsen. Ansökningen ska vara upprättad enligt 
Riksidrottsförbundets (RF: s) anvisningar och vara åtföljd av föreningens 
stadgar.  
Styrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av vederbörande SDF.  
För en förenings anslutning krävs att den har fäktsport på sitt program, att 
dess stadgar inte innebär principiella avsteg från RF: s normalstadgar för 
idrottsföreningar, att föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet 
kan ha bestämt samt att dess namn inte bedöms vara olämpligt eller kan 
medföra förväxling med en förening som redan är ansluten till RF. 
 
Avslås en ansökan om medlemskap, ska föreningen underrättas om detta. 
Skälen för avslaget ska anges. Inbetalade avgifter ska återbetalas. Beslutet får 
av föreningen överklagas hos Riksidrottsnämnden. 
 

 § 8.2 
Utträde 
En förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska göra skriftlig anmälan om 
detta till förbundsstyrelsen. Till anmälningen ska föreningen foga 
protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet fattades. En förening, 
som inte har betalat sin årsavgift till Förbundet under två år i följd, får anses 
ha begärt sitt utträde ur Förbundet. 
 
§ 8.3 
Uteslutning 
En förening får uteslutas av förbundsstyrelsen, om den - oaktat påminnelser - 
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF: s eller Förbundets stadgar. En 
förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som 
i vederbörlig ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF eller annars 
påtagligt har motarbetat Förbundets intressen. 
 
Frågor om uteslutning får inte avgöras förrän tre veckor har gått från det att 
föreningen har beretts tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen 
anges. 
 
Beslut om uteslutning får av föreningen överklagas hos Riksidrottsnämnden. 
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§ 8.4 
Förenings tillhörighet 
En till Förbundet ansluten förening tillhör dels det DF, dels det SDF, alt. OF, 
inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen. 
 
§ 8.5 
Föreningarnas åligganden 
Föreningarna åligger, utöver vad som sägs i RF: s stadgar   
 
1. att till Förbundet - före tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen - sända  
    in årsrapporter med begärda uppgifter om föreningen, 
 

Ändr. 2. att, i de DF, där SDF inte finns organiserat, tillsammans med de andra 
§7.2,3          fäktföreningarna utse OF och anmäla ombudet till förbundsstyrelsen. 
Läsanv. 

3. att till Förbundet betala in de årsavgifter som fastställts av förbundsmötet. 
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NORMALSTADGAR  
FÖR  
SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) 
 
inom Svenska Fäktförbundet 
 
1 kap Allmänna bestämmelser 
 
1§ Uppgift 
2§ Sammansättning 
3§ Verksamhetsområde 
4§ Stadgar 
5§ Beslutande organ 
6§ Verksamhets- och räkenskapsår 
7§  Sammansättning av styrelse m.m. 
 
2 kap SDF-möte 
 
8§ Sammansättnig och beslutsmässighet 
9§ Yttrande- och förslagsrätt m.m. 
10§ Kallelse m.m. 
11§ Rösträtt 
12§ Ärende vid SDF-möte 
13§ Förslag till ärenden att behandla vid SDF-möte 
14§ Beslut och omröstning 
15§ Extra SDF-möte 
 
3 kap SDF-styrelse 
 
16§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
17§ Åligganden 
18§ Överlåtelse av beslutsrätt 
19§ Arbetsår 
 
4 kap Revisorer och revision 
 
20§ Revisorer och revision 
 
5 kap Valberedning 
 
21§ Sammansättning m.m. 
22§ Åligganden 
23§  Förslagsrätt 
24§ Kandidatnominering  
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1 kap  Allmänna bestämmelser 
 
1 § Uppgift 
……………..Fäktförbundet ska, enligt dessa stadgar och Svenska Fäktförbundets 
stadgar, såsom Förbundets regionala organ arbeta i enlighet med Förbundets 
ändamål. 
 
2 § Sammansättning 
…………….Fäktförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska 
Fäktförbundet, och som har hemvist inom SDF-distriktets geografiska område (3 §). 
 
3 § Verksamhetsområde 
………………Fäktförbundets verksamhet utövas inom det geografiska område som 
fastställts enligt § 7.2 i Svenska Fäktförbundets stadgar. 
 
4 § Stadgar 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte eller extra SDF-
möte och ska godkännas av Svenska Fäktförbundet. 
 
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster 
vid mötet. 
 
Om tvekan uppstår om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall 
förekommer som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till Svenska 
Fäktförbundets styrelse eller avgörs i trängande fall av SDF:s styrelse.  
 
5 § Beslutande organ 
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. 
 
6 § Verksamhets- och räkenskapsår 
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
7 § Sammansättning av styrelse mm 
SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ 
får sådan sammansättning, att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att 
ungdomar ingår. 
 

2 kap  SDF-möte 
 
8 § Sammansättning och beslutsmässighet 
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. 
 
Ombud får representera endast en förening utöver sin egen, samt får inte vara 
ledamot av SDF-styrelsen.  
 
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig 
ordning deltar i mötets beslut. 
 
9 § Yttrande- och förslagsrätt m.m. 
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av 
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SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, hedersledamöter, motionär i vad avser egen motion 
samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. 
 
Yttranderätt tillkommer RF:s, Svenska Fäktförbundets och DF:s representanter och, 
med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande. 
 
10 § Tidpunkt och kallelse  
SDF-mötet hålls årligen före den 1 april på dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet 
får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 
 
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i Svenska 
Fäktförbundets kungörelseorgan senast fyra veckor före mötet samt skriftligt 
meddelande eller e-postmeddelande till föreningarna senast fyra veckor före mötet. 
 
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings- verksamhets- och 
revisionsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens 
yttrande översänds till röstberättigade föreningar senast en vecka före mötet. 
 
11 § Rösträtt 
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom gällande röstlängd som har upprättats av 
förbundsstyrelsen. Röstlängden upptar de föreningar som den 31 december har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Fäktförbundet samt de 
förpliktelser mot …………..fäktförbundet som har bestämts vid SDF-möte.  
Röstlängden gäller oförändrad till dess en ny röstlängd har tillställts SDF. 
 
Varje röstberättigad förening har en röst. Härtill kommer tilläggsröster för en 
förening som enligt röstlängd har ett sammanlagt antal medlemmar enligt följande 
uppställning: 
 
51-100        medlemmar ger en tilläggsröst 
101 – 150   medlemmar ger två tilläggsröster 
151 – 200  medlemmar ger tre tilläggsröster 
 
o.s.v. med en tilläggsröst per påbörjat 50-tal medlemmar. En förenings röstetal får 
dock inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 
 
Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas 
fördelning mellan ombuden. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten 
ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 
 
12 § Ärenden vid SDF-möte 
Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma 
1.   Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
      grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 11 § 
2.   Fastställande av föredragningslista för mötet 
3.   Fråga om mötets behöriga utlysande 
4.    Val av ordförande för mötet 
5.    Val av sekreterare för mötet 
6.    Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 
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7.    Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
      a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
      b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
      c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid 
8.   Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 
9 . Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan samt 
      fastställande av årsavgift till SDF 
10. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år 
11. Val av… (antal)… övriga ledamöter för en tid av två år 
12. Val av två revisorer och två personliga suppleanter med uppgift att 
      granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år 
13. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i  
      valberedningen för en tid av ett år 
14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till respektive DF-  
      möten 
15  Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvFF:s  
      förbundsmöte och 
16. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § 
      samt av SDF-styrelsens förslag (propositioner).  
17. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
18. Fråga om inrättande av särskilda organ eller kommittéer. 
19  Övriga ärenden. Fråga av ekonomisk natur får 
      endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet. 
 
Valbar är varje myndig person som är medlem i en SDF-ansluten röstberättigad 
förening. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller 
revisorsuppleant i SDF 
 
13 § Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte 
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda 
senast två månader före mötet.  
 
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt 
medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom 
vederbörande förening tillsammans med föreningens yttrande över förslaget. 
 
14§ Beslut och omröstning 
Med undantag för ärende som anges i 4 § avgörs vid omröstning alla ärenden med 
enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om 
röstberättigad så begär. 
 
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. 
Vid val ska vid händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
15 § Extra SDF-möte 
SDF-styrelsen har rätt att sammankalla extra SDF-möte. 
 
SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när SDF:s revisor med 
angivande av skäl skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs från av minst 
tre röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd. 
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Underlåter SDF-styrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt 
mötet ombesörja kallelse. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla 
till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 
 
Kallelse och förslag till föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar 
före mötet. 
 
Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till 
avgörande. 
 

3 kap  SDF-styrelsen 
 
16 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
SDF-styrelsen består av ordförande samt ….. övriga ledamöter, valda enligt 12 § 11 
punkten. 
 
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.  
 
17 § Åligganden 
SDF-styrelsen ska 
1.    bedriva verksamhet enligt dessa stadgar och SDF-mötets beslut 
2.    verka för fäktsportens utveckling och utbredning inom SDF:s 
 verksamhetsområde samt hålla sig väl underrätad om verksamheten i  
 anslutna föreningar samt stödja och tillvarata deras idrottsliga intressen 
3.    nära samarbeta med Svenska Fäktförbundet samt myndigheter och 

organisationer som stödjer fäktsporten samt bedriva PR-verksamhet för 
fäktsporten hos myndigheter, massmedia och allmänhet 

4.    övervaka efterlevnaden av RF:s samt Svenska Fäktförbundets stadgar och i 
vederbörlig ordning utfärdade stadgar 

5.    verka för fortlöpande ledar-, funktionärs- och fäktinstruktörsutbildning 
6.   föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt Svenska Fäktförbundets  

bestämmelser och ansvara för deras genomförande enligt gällande 
tävlingsbestämmelser  

7.    handha och ansvara för SDF:s medel  
8.    upprätta verksamhetsberättelse  
9.    upprätta budget för innevarande verksamhetsår 
10.  bereda ärenden som ska föreläggas årsmöte samt tillse att årsmötets beslut 
       verkställs, samt förelägga SDF-möte förslag till verksamhetsplan med ekonomisk  
       plan 
11.  avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF, RIN, Svenska Fäktförbundet 

och DF-styrelsen med upplysningar och yttrande 
 12. upprätta röstlängd över de ombud som utses av röstberättigade föreningar 
13.  bestämma över SDF:s kansliverksamhet 
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14.  föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt 
15.  efter uppdrag av RF eller Svenska Fäktförbundet verksställa beslut som i 

vederbörlig ordning fattats av RF och Svenska Fäktförbundet. 
  
18 § Överlåtelse av beslutsrätt 
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande 
utskott som utses av styrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för 
särskild uppgift eller till enskild ledamot. 
 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska 
snarast underrätta SDF:s styrelse härom.  
   
19 § Arbetsår 
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande 
SDF-möte 
 

4 kap  Revisorer och revision 
 
20 § Revisorer och revision 
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av två av SDF-möte 
utsedda revisorer.  
 
DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor.  
 
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad 
före SDF-mötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara 
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. 
 

5 kap  Valberedning 
 
21§ Sammansättning mm 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant.  
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 
så bestämmer. 
 
22 § Åligganden 
Valberedningen ska senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid 
utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 
 
Senast två månader före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade 
föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt 
återval. 
 
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade 
föreningar sitt förslag till kandidater enligt 12§ 10-12 punkterna samt meddela 
namnen på samtliga kandidater som föreslagits till valberedningen. 
 
Den som ingår i valberedning får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna 
egenskap fått kännedom om.  
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23 § Förslagsrätt 
Föreningar får senast sex veckor före mötet till valberedningen avge förslag på 
personer för valen under punkterna 10-12 i 12 §. 
 
24 § Kandidatnominering 

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-möte, ska valberedningen meddela sitt 

förslag beträffande val som sker under 12§ 10-12. 
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Läsanvisningar och kommentarer till förslag till revidering av 
SvFF:s stadgar samt till förslag till normalstadgar för SDF 
 
Inledning 
 
Förslaget till nya stadgar för Svenska Fäktförbundet har tillkommit dels efter 
förbundsmötets uppdrag att se över främst regelverket kring Specialdistriktsförbund 
(SDF) och Ombud Fäktning(OF), dels efter ett beslut i förbundsstyrelsen att göra en 
översyn av nuvarande stadgar. I förbundsmötets uppdrag ingick också att utforma ett 
förslag till normalstadgar för SDF.   
 
Ett förslag till normalstadgar för SDF bifogas här. Förslaget har utarbetats med 
utgångspunkt från RF:s och Svenska Fäktförbundets stadgar samt de stadgar som nu 
gäller för resp. SDF. Det kan noteras att föreliggande förslag inte medför att de 
stadgar som nu gäller för resp. SDF behöver revideras.  
 
Förslag till ändringar i stadgar för Svenska Fäktförbundet 
 
En av de viktigaste sakliga ändringarna i förbundsstadgarna är en ändring av 
förbundets budgetår från 1 juli – 30 juni till kalenderår.  
 
En annan saklig ändring i förslaget till nya stadgar är att disciplinnämndens uppgift 
och mandat preciserats och anpassats till RF:s stadgar.  
 
På några punkter har förbundets nuvarande stadgar stått i strid med RF:s stadgar. 
Dessa skillnader har nu rättats till. 
 
På en rad punkter har de nuvarande stadgarna inte ansetts var tillräckligt tydliga. 
Som exempel kan nämnas rösträttsbestämmelserna vid förbundsmötet, antalet 
revisorer, valberedningens sammansättning, valbarhetsreglerna, styrelsens 
beslutsmässighet m.m. 
 
Ändrad disposition 
 
Utöver sakliga ändringar, har stadgarna fått en helt ny disposition. Dispositionen 
följer nu i stort samma disposition som RF:s och flertalet övriga specialförbunds 
stadgar.  
 
Förutom att OF:s arbete och ansvar har preciserats, har också samtliga regler om 
SDF:s och OF:s verksamhet nu samlats i ett kapitel (istället för i tre skilda kapitel). 
Regler som handlar om föreningarnas verksamhet har samlats i ett kapitel. 
 
Läsanvisningar 
För att lättare kunna se vad som är nytt och vad som är ändrat, har förslaget 
kompletterats med förklaringar i den vänstra marginalen enligt följande: 
 
Ny              = ny paragraf som inte finns i nuvarande stadgar 
Ändr.        = regeln finns i nuvarande stadgar men har ändrats. 
Paragraf  = hänvisar till den paragraf i nuvarande stadgar som ändrats. 
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§1.8   tillägg att medlem förbinder sig att inte väcka talan vid allmän domstol om 
           regeltolkningar. 
§2.5   Ny. Det krävs innehav av svensk tävlingslicens för att få delta i 

mästerskapstävlingar. 
§3.1   3 st. Omskrivning av § 2.1 2 st. nuvarande stadgar. Ingen saklig ändring. 
§3.4   I stadgarna bestäms nu att ordinarie förbundsmöte ska ligga i mars eller april. 
      Detta medför en rad konsekvensändringar för bl.a. valberedningens och 
          revisorernas arbete, se 3.6; 4.2; 4.3; 5.1. 
§3.5.  p.19: Val av två revisorer. Stadgarna bör slå fast hur många revisorer   
           som ska finnas. Suppleanterna ska vara personliga. 
§3.5.  p.20: Det bör vara klart, att en suppleant ska finnas i valberedningen. 
§4.3   Ändrade datum för valberedningens arbete samt förtydligande av uppdraget. 
          Jfr. § 3.3 i nuvarande stadgar. 
§4.5  För att skapa större frihet och öppenhet för valberedningen att diskutera olika  
          kandidater slopas valberedningens skyldighet att föra protokoll och delge  
          styrelsen protokollen. 
§5.1  Revisionen bör omfatta även förbundets verksamhet.  I stadgeförslaget framgår 
          detta nu av texten i första meningen.  
          Enligt RF:s stadgar har RF numera endast rätt att utse en revisor.        
      Ny mening i 3 st. som reglerar revisorernas informationsskyldighet gentemot 

RF.  
§6.2  Ändring beträffande beslutsmässighet för styrelsen. 
§6.3.  2p. Det bör läggas fast i stadgarna att styrelsen har en skyldighet att motverka  
           doping. 
§6.4  Förtydligande att disciplinnämnden har ansvar som förbundets enda instans i 
          bestraffningsärenden. 
          Av RF:s stadgar framgår att förbundet inte är första instans i dopningsärenden  
          varför detta stycke tas bort från stadgarna. 
  Disciplinnämnden får nu också möjlighet at utdöma böter samt avstänga 

tävlande eller tränare från träning i träningsanläggning som tillhör förening 
inom förbundet. 

          Dessa ändringar är en konsekvens av RF:s stadgar. 
§7.1  Ny paragraf som reglerar förbundets indelning i SDF och OF. Delar av innehållet  
          finns i nuvarande stadgar, men på skilda platser.  
§7.5  2 st. De viktiga delarna av innehållet i nuvarande § 6.1  flyttas över till stadgar 

för SDF.  
§7.6   Delvis ny paragraf – jfr 8 kap. i nuvarande stadgar. 
§8.5   § 7.1 p.2 i nuvarande stadgar är bortagen. Denna punkt täcks av § 8.5. p. 1 i   
           stadgeförslaget 
 

 
 

 


