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Svenska Fäktförbundet      Protokoll 

S21-04, 2021-03-05       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Åsa Andersson (ÅA)  
Patrik Joelsson (PJ)  
Josef Rizell (JR)  
Fredrik Eriksson (FE)  
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
  
Förhindrad: 
 
§36 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 12:30.  
  
§37 Fastställande av dagordning (OD) 

 
Beslöts  
att fastställa följande dagordning 
 

1. Thomas Åkerbergs begäran om återinträde i styrelsen  
 

§38 Thomas Åkerbergs begäran om återinträde i styrelsen (OD) 

Thomas Åkerberg avgick fredagen den 26 februari med omedelbar verkan ur styrelsen (se bilaga 
1). Han har sedan begärt att få återinträda i styrelsen den 4 mars (bilaga 2). 
 
Ärendet diskuterades. Styrelsen konstaterade 
 
att Thomas Åkerberg ska anses ha avgått ur Svenska Fäktförbundets styrelse då innehållet i 

det mail han skickat till förbundets ordförande och generalsekreterare den 26 februari är 
tydligt och uttryckligen begär att avgången ska ske ”med omedelbar verkan”, 
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att Thomas Åkerberg tillsammans med andra personer den 2 mars undertecknat en skrivelse 
ställd till styrelsen i Svenska Fäktförbundet (bilaga 3), som ”Fäkttränare Ängby 
Fäktklubb, olympier”. Denna skrivelse har spridits till ett antal föreningar inom Svenska 
Fäktförbundet 

, 
att  Thomas Åkerberg själv bemött styrelsens svar på skrivelsen själv med kopia till alla 

berörda i ett mail den 3 mars (bilaga 4), 
 
att Thomas Åkerberg i mailet den 3 mars skriver angående ärendet ”Jag anser fortfarande 

att denna fråga är mycket dåligt hanterad av ansvariga.” 
 
Övervägande 
Styrelsen finner att Thomas Åkerberg ska anses ha avgått ur styrelsen och att den fråga som ska 
avgöras är om han ska beviljas att återinträda som styrelseledamot.  
 
Tidsrymden mellan avgången och ansökan om återinträde är sex dagar. Under denna period har 
generalsekreteraren informerat hela styrelsen om Thomas Åkerbergs avgång samt tillsett att 
denne tagits bort från maildistributionslistor i enlighet instruktionen i avgångsmailet. 
 
Under perioden har Thomas Åkerberg deltagit i och själv skrivit inlagor till styrelsen. Innehållet 
och sättet som hans skrivelser undertecknas på medför att han gentemot styrelsen och övriga 
inblandade tydligt framstår som en person som inte ingår i styrelsen. Han har själv kontaktat 
RF:s personal för information, utan uppdrag som styrelseledamot och utan att presentera sig 
som styrelseledamot. Han kritiserar de ”ansvariga” för ett beslut som fattats av styrelsen, vilket 
ger vid handen att han själv inte anser sig ingå i denna krets.  
 
Styrelsen bedömer att Thomas Åkerberg själv har agerat på ett sätt som ger grund för styrelsen 
att neka honom återinträde. Sex dagar är en alltför lång betänketid efter ett så tydligt 
avgångsbesked och han har agerat offentligt inom svensk fäktning på ett sätt som tydligt 
markerat att han inte längre är styrelsemedlem. 
 
Styrelsen beslutar därför enhälligt 
 
att inte bevilja Thomas Åkerberg återinträde i styrelsen 
 
att  förklara beslutet omedelbart justerat 
 
att så snart protokollet är klart översända detta till Thomas Åkerberg samt valberedningen. 
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§39 Mötets avslutande  
OD förklarade mötet avslutat kl. 13:00. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
  
 
 
Bilaga 1 
Från: Thomas Åkerberg (Sv Fäktförbundet) <Thomas.Akerberg@fencing.se> 
Datum: fredag, 26 februari 2021 13:26 
Till: Drakenberg Otto <otto@drakenberg.se> 
Kopia: Pierre Thullberg (Sv Fäktförbundet) <pierre.thullberg@fencing.se> 
Ämne: Uppsägning av uppdrag  

Hej 
 
Jag säger härmed upp mitt uppdrag som styrelseledamot i Svenska Fäktförbundet med 
omedelbar verkan. Jag kommer heller inte medverka på förbundsmötet. 
 
Var god och ta bort mig från samtliga sändlistor som har med mitt uppdrag att göra. 
 
Mvh 
 
Thomas Åkerberg 
 
Skickat från min iPhone  

 
Bilaga 2 
Från: Thomas Åkerberg <akerberg.fencing@gmail.com> 
Datum: torsdag, 4 mars 2021 08:53 
Till: Otto Drakenberg <otto@drakenberg.se> 
Kopia: Pierre Thullberg (Sv Fäktförbundet) <pierre.thullberg@fencing.se>, Peter Ejemyr 
(Sv Fäktförbundet) <peter.ejemyr@fencing.se> 
Ämne: Angående min uppsägning av styrelseuppdrag i SvFF 
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Hej, 
 
Jag har övervägt mitt beslut och har kommit till insikten att  
jag har större möjlighet att påverka SvFF färdriktning från ett styrelseuppdrag 
än från läktaren. 
 
Av denna anledning tar jag tillbaka min uppsägning av uppdraget och kvarstår 
i mina nuvarande roller. 
 
Ha en fin dag 
 
Thomas Åkerberg 
 
Bilaga 3 
Från: Alex Ramsey <alexramsey87@gmail.com> 
Datum: tisdag, 2 mars 2021 09:47 
Till: SF17-Info <info@fencing.se> 
Kopia: Otto Drakenberg (Sv Fäktförbundet) <Otto.Drakenberg@fencing.se>, Thomas 
Åkerberg (Sv Fäktförbundet) <Thomas.Akerberg@fencing.se>, Pia Björk (Sv 
Fäktförbundet) <Pia.Bjork@fencing.se>, Fredrik Eriksson (Sv Fäktförbundet) 
<Fredrik.Eriksson@fencing.se>, Josef Rizell (Sv Fäktförbundet) 
<Josef.Rizell@fencing.se>, Patrik Joelsson (Sv Fäktförbundet) 
<Patrik.Joelsson@fencing.se>, Sanne Gars (Sv Fäktförbundet) 
<Sanne.Gars@fencing.se>, Ana Valero-Collantes (Sv Fäktförbundet) <Ana.Valero-
Collantes@fencing.se>, Åsa-Lena Andersson (Sv Fäktförbundet) 
<asalena.andersson@fencing.se>, thierry.fencing@gmail.com 
<thierry.fencing@gmail.com>, Madsgud@hotmail.com <Madsgud@hotmail.com>, Rolf 
Edling <rolfedling@hotmail.com>, Orvar Jönsson (Sv Fäktförbundet) 
<Orvar.Jonsson@fencing.se>, Johan Skierus <Skierus@hotmail.com>, Attila Frigyesi 
<attila@frigyesi.se> 
Ämne: Angående kadett- och junior-VM 

Till Svenska fäktförbundets styrelse, 

Vi skriver till er angående, det vi menar är, en alltför restriktiv uttagning till kadett- och 
junior-VM i Kairo. 

Vi delar styrelsens syn på att alla aktiviteter måste ske med största möjliga hänsyn till 
deltagarnas och de medföljandes säkerhet samt under beaktande beaktande av FoHMs 
och UDs rekommendationer. Den svenska försiktighetsprincipen bör gälla! 

Riksidrottsförbundet avråder för närvarande INTE från tävlingar utomlands. 
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UD avråder f.n. från alla ”icke-nödvändiga” resor utanför EU/EES. Vad som menas med 
”icke nödvändig” har specificerats till besöks- och turistresor. Alltså avses inte 
internationella tävlingar. 

Svenska fäktförbundets tävlande och medföljande tränare täcks av en försäkring från 
Folksam som gäller även om man reser utanför EU/EES i strid med rådande 
rekommendationer. 

Utöver detta så är Egypten en av de säkraste länderna i världen avseende SARS-CoV-2-
smitta. Antalet smittade per 100.000 de senaste två veckorna är < 20 (källa ECDC) dvs 
lägre än något annat land i kontinentaleuropa! 

Vi föreslår att SvFF SKYNDSAMT omprövar sitt beslut och snarast nominerar en fulltalig 
delegation till Kairo med förbehållet att medföljande inte får ha några riskfaktorer för 
allvarlig Covid. Ungdomar och vuxna utan riskfaktorer löper en infinitesimal risk att 
drabbas av allvarlig Covid. 

Med vänliga hälsningar  

Tomas Åkerberg 

Fäkttränare Ängby FK, olympier 

Thierry Trottein 

Fäktmästare FFF, flerfaldig fransk mästare i sabel 
 
Peter Barvestad 
 
Fäktmästare Kalmar, fd svensk landslagsman, världsmästare veteran värja 

Mads Vetli Hejrskov 

Fäktmästare Gripen Malmö 

Orvar Jönsson 

Fäktmästare MF19 i Malmö, fd svensk landslagstränare, flerfaldig svensk mästare i alla tre 
vapen 

Johan Skireus 

Grenledare för sabel, fäkttränare FFF, fäktare 

Rolf Edling 
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Fäktmästare emeritus LUGI FF, Olympisk guldmedaljör, flerfaldig världsmästare i värja, 
mottagare av Svenska Dagbladets bragdguldmedalj 

Alexander Ramsay 

Tränare LUGI FF, Flerfaldig intercollegiate USA-mästare i sabel 

 
--  
All the best, 
Alex Ramsey 

 
Bilaga 4 
Från: Thomas Åkerberg (Sv Fäktförbundet) <Thomas.Akerberg@fencing.se> 
Datum: onsdag, 3 mars 2021 21:48 
Till: Josef Rizell <josef.rizell@hotmail.com> 
Kopia: Alex Ramsey <alexramsey87@gmail.com>, SF17-Info <info@fencing.se>, Otto 
Drakenberg (Sv Fäktförbundet) <Otto.Drakenberg@fencing.se>, Pia Björk (Sv 
Fäktförbundet) <Pia.Bjork@fencing.se>, Fredrik Eriksson (Sv Fäktförbundet) 
<Fredrik.Eriksson@fencing.se>, Josef Rizell (Sv Fäktförbundet) 
<Josef.Rizell@fencing.se>, Patrik Joelsson (Sv Fäktförbundet) 
<Patrik.Joelsson@fencing.se>, Sanne Gars (Sv Fäktförbundet) 
<Sanne.Gars@fencing.se>, Ana Valero-Collantes (Sv Fäktförbundet) <Ana.Valero-
Collantes@fencing.se>, Åsa-Lena Andersson (Sv Fäktförbundet) 
<asalena.andersson@fencing.se>, thierry.fencing@gmail.com 
<thierry.fencing@gmail.com>, madsgud@hotmail.com <madsgud@hotmail.com>, Rolf 
Edling <rolfedling@hotmail.com>, Orvar Jönsson (Sv Fäktförbundet) 
<Orvar.Jonsson@fencing.se>, Johan Skierus <skierus@hotmail.com>, Attila Frigyesi 
<attila@frigyesi.se> 
Ämne: Re: Angående kadett- och junior-VM 

Hej, 
 
Jag talade med Peter Mattsson på RF i måndags. Han är ansvarig för all elitidrott inom 
RF. Dina uppgifter nedan stämmer inte med de uppgifter han lämnade till mig. 
 
Han menade att RF inte hade regler utöver vad FHM eller regeringen har och när det 
gäller t ex en tävling som JVM är det upp till varje förbund att besluta.  
 
Han bedömde inte att vi genom att skicka en trupp skulle bryta mot några regler. Han 
tyckte att riskbedömningen föll tillbaka på varje familj/individ som blivit uttagen. 
 
Bedömningen om risken i Egypten utifrån gällande läge är gjord av överläkaren på 
intensivvårdsavdelningen på Lunds Lasarett. 
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Jag anser fortfarande att denna fråga är mycket dåligt hanterad av ansvariga. 
 
Antingen skickar man en trupp eller ingen. 
 
Thomas Åkerberg  

Skickat från min iPhone  
 
 


