
   
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 

S21-01, 2021-01-31       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Patrik Joelsson (PJ)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Josef Rizell (JR)  
Thomas Åkerberg (TÅ) – fram till 10:40  
Fredrik Eriksson (FE)  
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
  
Förhindrad: 
Åsa Andersson (ÅA)  
 
 
 
§1 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 9:00.  
  
§2 Fastställande av dagordning (OD) 

 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§3 Styrelseprotokoll (OD) 

  
Beslöts 
att godkänna protokoll S20-14  20201214. 
 
§4 Protokoll från kommittéer (OD)   
 
Styrelsen konstaterade att en motion om distriktdomare kommit in från 
Stockholms Fäktförbund 28 januari.  
 
Beslöts: 
att  ge TK i uppdrag att lägga fram ett förslag till motionssvar till nästa 
styrelsemöte den 13 februari. 
att lägga protokollen  KLL 20201209, KLL20210113, TK21-01 till handlingarna.  
 
 



 
§5 Världscupdeltagande under pandemin (JR)  
 
KLL rekommenderar att låta alla i A-trupperna men ingen ytterligare åka till VC i 
Kazan (värja) och Doha (florett) (punkt 4). 
 
Beslöts 
att godkänna rekommendationen från KLL. 
 
§6 Remissvar #elitidrott2030 från RF(JR) 
 
Beslöts 
att anta KLLs remissvar.  
 
§7 Svar RF-remisser (PT) 
  
PT presenterade bakgrund och förslag till svar på följande remisser: 
 
Stadgeförändringar 
Strategisk plan 2022-2025 
Stöd till parasport 
Arbetssätt RF, SISU, SF 
Röstlängd RF 
 
Beslöts 
att anta PTs remissvar.  
 
§8 Strategiska initiativ 2021 
 
PT presenterade kort Verksamhetplanen 2021 baserad på inlämnade SI underlag. 
Numreringen hade bl.a. uppdaterats.  SI 1.6 (Domarförsörjning) vidarearbetas av 
TÅ fram till styrelsemötet 13 februari. 
 
Diskussioner om delmål och detaljerad budgetplanering parkerades till hösten 
2021. 
 
Beslöts 
att ge TÅ i mandat att fylla i initialer på ansvariga för Aktiviteter 2021, med tomrum 
där namn inte kan fastställas. 
 
§9 Fastställning av röstlängd (PT) 
 
PT presenterade förslag på röstlängd inför årsmötet. Uteslutna från röstning är 
föreningar som inte betalat in medlemsavgift 31 december 2020. Två regioner 
saknar också representant då SDF inte är bildade.  
 



 
Beslöts 
att fastställa röstlängden enligt PTs förslag.  
 
§10 Övriga frågor 
 
Nästa möte S20-02 blir förberedande inför årsmötet och förlängs med 1 timma då 
också revisorer och valberedning bör bjudas in.  
 
Fullständig dokumentation för årsredovisning: PT skickar ut kanslirapporten som 
bör kompletteras fram till 12 februari. 
 
PT visade indikationer för bokslutet 2020. Reservationer från aktiviteter som 
uteblev 2020 återfinns i budgeten 2021 under motsvarande poster. 
 
§11 Mötets avslutande  
 
OD förklarade mötet avslutat kl. 11:01. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 


