
   
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 

S21-02, 2021-02-13       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Patrik Joelsson (PJ)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Åsa Andersson (ÅA)  
Josef Rizell (JR)  
Thomas Åkerberg (TÅ) – fram till 10:30  
Fredrik Eriksson (FE)  
Pia Björk (PB)  
  
Revisorer (9:00-9:30) 
Fredrik Melander 
Stefan Norell 
 
Valberedning (10:00-10:20) 
Christian Lindquist 
 
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
  
§12 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 9:00.  
  
§13 Fastställande av dagordning (OD) 

 
Vissa punkter av dagordningen behandlades tidigare än planerat. TÅ bad att 
återkomma skriftligt för punkt 23. 
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§14 Styrelseprotokoll (OD) 

  
Beslöts 
att godkänna protokoll S21-01  20210131. 
 
§15 Rapport från revisorer  
 
Fredrik Melander pekade på att SvFF har en väl utvecklad styrstruktur och strategi. 
Man bör fundera på att säkra kapacitet för att kunna genomföra alla planerade 
initiativ.   



 
Stefan Norell bekräftade at SvFF ligger före andra jämförbara förbund i 
strategitänkande.  
Pandemin har lett till allmänna komplikationer för beräknandet av 
årsredovisningen pga vidareförmedlingen av vissa stödmedel till fäktklubbarna 
och öronmärkningen av andra medel för vissa aktiviteter. Han var nöjd med både 
beräkningarna och texten i årsredovisningen.  
 
För underskriften av årsredovisningen föreslogs att använda ett digitalt system. PT 
samlar de nödvändiga mejl-adresserna och skickar till Stefan. 
 
§17 Protokoll från kommittéer (OD)   
 
Beslöts: 
att lägga protokoll  KLL 20210203 till handlingarna.  
 
§18 Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 att föreläggas årsmötet (PT) 
  
PT presenterade verksamhetsberättelsen 2020 och styrelsen gav inspel på mindre 
kompletteringar och korrekturer. Dessa kan införas i Word-filen senast 17 februari 
midnatt. 
 
För eventuella frågor till de olika strategiska initiativen under årsmötet bör 
vederbörande ansvarig svara. Följande lista fastställdes: 
 
1.1 Hur fortsätter vi arbetet med att skapa en tränarutbildning i världsklass? ÅA 
1.2 Växa och behålla – hur förbättrar vi föreningarnas verksamhet och utvecklar 

föreningsstrukturen PJ 
1.3 Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av kompetenta domare på alla 

nivåer? TÅ 
1.4 Hur kan vi utbilda och utveckla så att tävlingarna blir fler och bättre? TÅ 
1.5 Hur utvecklar vi Utvecklingstrappan ÅA 
2.1 Utveckla och erbjuda alla meningsfulla former av individstöd till elit: först 
seniorer sedan för juniorer och kadetter JR 
2.2. Utvärdera och implementera en landslagsorganisation för perioden 2020-2024 
JR 
2.3 Hur utökar vi antalet träningslägerdagar och VC för landslagsgrupperna? JR 
2.4 Hur etablerar vi konstruktiva samarbeten med andra idrotter och utländska 
fäktförbund. Prioriterat är bättre regler för OS-kval och good governance? AVC 
3.1 Hur gör vi Svensk Fäktning till ett tillräckligt starkt varumärke? AVC 
4.1 Hur stärker vi svensk fäktnings värderingar och gör dem till en naturlig del av 
vår kultur? ÅA 
4.2 Hur ska vi gära för att tillhöra de ledande idrotterna i Sverige inom good 
governance, jämställdhet och likabehandling? PT 
5.1 Hur ska vi använda sponsorstrategin för att skapa sponsorsamarbeten? FE 



5.2 Hur kan vi säkra tillräcklig långsiktig finansiering genom att skapa en stiftelse 
för Svensk Fäktning? OD 
 
Beslöts enhälligt 
att anse att verksamhetsberättelsen presenterar en fullgod genomförelse av vad 
som gjorts under året.   
 
§16 Rapport från valberedningen 
 
Christian Lindquist rapporterade om valberedningens arbete.  
 
Förslag till förbättring av processen att hitta ledamotskandidater diskuterades. CL 
bör informeras om kandidater som föreslås till kommitéearbetet. Enligt FE skulle 
det vara bra att även hjälpa föreningarna i att finna och utse ledamöter. Kontakt till 
f.d fäktare borde utforskas. 
 
§19 Ekonomiskt utfall 2020 samt fastställande av årsredovisning att 
föreläggas årsmötet (PT) 
 
PT presenterade årsredovisningen. Inspel för korrekturer bör göras direkt till 
Pierre. För underskrifter, se §16. 
 
Beslöts 
att godkänna  årsredovisningen 2020.  
 
§20 Fastställande av förslag till Strategiska initiativ och verksamhetsplan 
2021 att föreläggas årsmötet (OD) 
 
OD påminde med hänsyn till kommentarerna från revisorerna att aktiviteter som 
föreslås i de strategiska initiativen bör vara realistiska, också med tanke på den 
nuvarande pandemin. 
 
PT lyfte fram att aktiviteterna i samband med domarinitiativen (SI 1.3) har 
knappast ändrats sedan 2017. 
 
Beslöts 
att godkänna förslaget till Strategiska initiativ och verksamhetsplan 2021. 
 
§21 Budget: förslag definitiv budget 2021 och förslag preliminär budget 2022 
(AVC, PT) 
 
AVC presenterade budgetgruppens (TÅ, ÅA, AVC med JR för 2021) tankar runt 
budget 2021 och preliminär budget 2022. 6 möten har ägt rum: 4 inom 
budgetgruppen och 1 vardera med PT och med OD. Fokus låg på optimering av 
Förbundets resurser, hur växa förbundet och en hållbar arbetsmiljö för kansli och 
förtroendevalda. 



 
JR och FE framförde att transparens, tydlighet och detaljer är värdefulla för att 
förstå budgeten bättre, också med tanke på resurser och prioriteringar. 
 
PT underströk vikten av att styrelsen analyserar under våren strategin och skickar 
signaler till kommitéerna så att de kan starta med budgetarbetet. 
 
Beslöts 
att godkänna förslagen till definitiv budget 2021 och preliminär budget 2022. 
 
§22 Propositioner till årsmötet 
 
Propositionerna till a. Ändrad distriktsdelning, b. Justering av instruktion för 
disciplinnämnden och c. Förslag om instruktion för lekmannarevisor 
presenterades under §18.  
 
§23 Svar på motion från Stockholms Fäktförbund angående domarsystem  
(TÅ) 
 
Se §13. Svar behövs senast 18 februari. 
 
§24 Deltagande och program för verksamhetskonferensen och årsmötet 
inklusive arbetsfördelning (ÅA, FE, PT ) 
 
PT presenterade programmet för verksamhetskonferensen som omfattar fyra 
mycket intressanta externa talare. Pga det digitala formatet bör det siktas på över 
100 deltagare. Direkt kontakt med föreningar, en video på fencing.se och utskick 
bör uppmuntra deltagande. 
 
FE ansåg att tidslinjen verkade mycket aggressiv och för komprimerad. ÅA och PB 
föreslog att utesluta gruppdiskussionerna för att fokusera på frågor i chatten.  
 
OD föreslog att eventuellt lägga ut ett luftigare programm och flytta vissa talare till 
senare liknande evenemang. 
 
Arbetsgruppen återkommer med förslag till nästa styrelsemöte. 
 
§25 Provanställning av Jens Alftberg (PT) 
 
Förslaget till provanställning av Jens Alftberg (Mattson) diskuterades. 
 
Beslöts 
att följa förslaget att provanställa Jens Alftberg och följa upp vid styrelsens möte i 
juni. 
 
 



§26 Kanslirapport 202009-12 (PT) 
 
PT presenterade kanslirapporten och lyfte bl.a. upp pandemins inverkan på 
tävlingsverksamheten för äldre fäktare samt vikten av kommitéerna. 
 
§27 Mötets avslutande  
 
Datum för nästa möte ändrades från 28 Februari till 25 Februari 21:30-23:00. 
 
OD förklarade mötet avslutat kl. 12:15. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 


