Svenska Fäktförbundet
S21-03, 2021-02-25
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:
Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Åsa Andersson (ÅA)
Josef Rizell (JR)
Thomas Åkerberg (TÅ)
Fredrik Eriksson (FE)
Pia Björk (PB)
Adjungerad:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare
Förhindrad:
Patrik Joelsson (PJ)

§28 Mötets öppnande
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 21:30.
§29 Fastställande av dagordning (OD)
Tre punkter till §34 Övriga frågor anmäldes: Domarmotion från Stockholms
Fäktförbund, motion till FIE och bemanning av KLL.
Beslöts
att godkänna dagordningen.
§30 Styrelseprotokoll (OD)
Beslöts
att godkänna protokoll S21-02 20210213.
§31 Protokoll från kommittéer (OD)
TÅ föreslog som tips att vid varje kommittémöte avrapportera framsteg med
kommittéens aktivitetslista/or från det motsvarande strategiska initiativet.
Beslöts:
att lägga protokollen TK21-01 och TK21-02 till handlingarna.

§32 Junior- och Kadett-VM Kairo (JR)
Junior- och Kadett-VM planeras att genomföras 3-11 April 2021. JR presenterade
KLLs förslag att enbart anmäla Miriam Schreiber till JVM i Kairo då hon som enda
junior ingår i SOK:s talangprogram. JR bidrog också med information inhämtad
från diverse källor som t.ex. andra idrottsförbund och försäkringsbolag.
Styrelsen diskuterade även två övriga förslag: a) inte anmäla någon svensk junioreller kadett-deltagare, b) anmäla fäktare föreslagna av förbundskaptenerna, för
florett, värja och sabel, med klarställning att eventuella extra kostnader bärs av
fäktarnas föräldrar.
Beslöts
att anta KLLs förslag.
Mot detta beslut reserverade sig ÅA, AVC och TÅ (se bilaga 1a och 1b).
§33 Deltagande och program för verksamhetskonferensen och årsmötet
inklusive arbetsfördelning (ÅA, FE, PT, PB)
PT presenterade det uppdaterade programmet för verksamhetskonferensen. Alla i
arbetsgruppen kommer att medverka i moderationen av de olika momenten i
konferensen.
Anmälan till konferensen görs via fencing.se och styrelsen kom överens att
aktivera de olika fäktklubbarna att delta i konferensen.
Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med finaliseringen av arbetsfördelningen
och de tekniska detaljerna.
Beslöts
att godkänna det föreslagna programmet för verksamhetskonferensen.
§34 Övriga frågor
Domarmotion från Stockholms Fäktförbund (TÅ)
TÅ är i diskussion med kandidater till domarkommisionen och återkommer med
svar till årsmötet där domarmotionen kommer att behandlas.
Motion till FIE (PT)
PT presenterade ett motionsförslag till ändrade kvalregler för OS i Paris 2024 som
tagits fram tillsammans med 23 andra nationella fäktförbund.
Beslöts
att stödja den föreslagna motionen som bör lämnas in till FIE senast 25 mars.

Bemanning av KLL (OD)
OD redogjorde för diskussioner med möjliga ledamöter till kommittén. Styrelsen
tillfrågades ang. möjliga kvinnliga kandidater.
§35 Mötets avslutande
OD förklarade mötet avslutat kl. 23:00.

Justeras

Vid protokollet

Otto Drakenberg
Ordförande

Pia Björk
Sekreterare

Bilaga 1a
Reservation från Åsa Andersson och Ana Valero Collantes mot beslut i §32
Vi reserverar oss mot beslutet att skicka unga fäktare till en tävling på en annan
kontinent under en pandemi.
Bilaga 1b
Reservation från Thomas Åkerberg mot beslut i §32
Jag reserverar mig mot beslutet och stöder mitt eget förslag b).

