
KFU     Protokoll KFU20-03, 2020-05-03 
 
Närvarande: Åsa Andersson, Johan Hårleman, Patrik Joelsson, Börje Olsson 
Förhindrade: Monica Ahlqvist Arvidsson, Gustaf Rasin, Ulf Wikström  

 
1. Protokoll KFU20-02, 2021-03-22 

Beslöts 
att godkänna protokollet 

 
2. Protokoll arbetsgrupper 

Beslöts 
att godkänna minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för nya föreningar 2021-
04-07 och 2021-04-26 
 

3. Nya ledamöter 
Johan Hårleman: Patrik och Johan har pratat men vi avvaktar med att välja arbetsgrupp till 
nästa möte. 
Thomas Åkerberg: Thomas vill genomföra en studie som innebär kontakt med samtliga 
föreningar. Metod: Skicka ut frågeställningar till föreningarna, boka och genomföra 
Teamsmöten med respektive klubb. Resultatet är tänkt att bli en allsidig genomlysning av 
föreningarna och deras behov som kan stödja KFU i plandering och genomförande av 
föreningsutvecklande aktiviteter. 
Åsa tar kontakt med Emma Albinsson för att utröna om hon vill sitta i KFU eller enbart i 
arbetsgruppen för tränarutbildning. 
 
Beslöts  
 
att vid sidan av de strategiska initiativen ge Thomas Åkerberg i uppdrag att genomföra 
ovanstående projekt och att det ska rapporteras vid sidan av de fyra strategiska initiativen 
vid kommitténs möten under ?. 
 

4. Rapporter/status SI 

a. Hur skapar vi en nationell och regional organisation som kan stödja Svensk Fäktning i 
att växa och behålla?  

Åsa Andersson rapporterade. Granskning av SDF:ens stadgar pågår och en 
”utvecklingstrappa av uppgifter” för SDF:en diskuteras. 

b. Hur skapar vi en tränarutbildning i världsklass?  

Åsa Andersson rapporterade. Fäktträning i grupp genomförs 18-24 juni på Bosön. 
Lektionsgivning 1 på florett och värja genomförs den 6-8 augusti.  



TÅ lyfte frågan om fortbildningsseminarier för aktiva tränare. Enligt det strategiska 
initiativet 1.2 är ett sådant planerat under kvartal 4. Konstaterades att de 
fortbilningsseminarier som genomförts är viktiga. 

 

c. Hur skapar vi en föreningsledarutbildning i världsklass  

Börje Olsson rapporterade om ordförandeutbildningen med åtta föreningsordförande 
som genomförs under perioden augusti 2020-december 2021. Två av ordförandena har 
bytts ut i samband med årsmöten under våren men det har inte lett till att gruppen 
tappat tempo. Covid-19 har sannolikt inverkat genom att de planerade fysiska 
träffarna fått ställas in eller genomföras digitalt. Deltagarna arbetar i par mellan 
mötena med uppgifter som har anknytning till att förbättra verksamheten i deras 
förening. Vid mötestillfällena har gästföreläsare inbjudits för att belysa ett tema, bland 
andra: 

Genomförda: 

• Otto Drakenberg, ordförande Svenska Fäktförbundet: Tema Svensk Fäktnings 
strategi och värderingar 

• Åke Häggvall, Kontura International: Kasam (känsla av samhörighet) Tema Det 
ideella engagemanget 

• Thomas Bergström: Tema Min egen förening, ordning och reda och god 
förvaltning 

Kommande:  

• Sofia Sjövall, HR-chef Cancerfonden, och Anders Bengtsson, RF: Tema 
Arbetsgivarrollen och ekonomi 

• Svante Forsberg, ordförande Styrelseakademien och Staffan Sahlén, 
ordförande KSSS: Tema ordförande rollen och ledarskap  

Arbetet med utbildningen har varit mycket tidskrävande men också roligt och 
intressant. Avsikten är att arbetet med denna pilotutbildning ska leda till ett förslag till 
hur en reguljär ordförandeutbildning för fäktföreningar skulle kunna utformas. Thomas 
Åkerberg lyfte frågan om föreläsningarna kan göras tillgängliga som video och det är 
avsikten. Johan Hårleman påpekade att RF/SISU-distrikten lokalt kan erbjuda 
ledarutbildningar som kan vara intressanta. 

d. Hur startar vi nya föreningar?  

Patrik Joelsson rapporterade. Arbetsgruppens arbete finns beskrivet i de löpande 
minnesanteckningarna. Hans Wahl har tagit fram en lista med nuvarande bostadsort 
på tidigare fäktare som kommittén håller på att bearbete. En ny förening har 
tillkommit. Ett erbjudande om inkludering ska lämnas till LudoSport.  

5. Förbundsutvecklingsplan 2021-22 



Förbundsutvecklingsplanen för 2022-23 ska lämnas in senast 1 september. Kommittén bör 
fastställa sitt förslag till styrelsen vid sitt möte den 16 augusti inför styrelsens planerade 
möte den 21-22 augusti. Beslöts 
 
att kommittén vid sitt nästa möte ska besluta om hur den fortsatta handläggningen ska gå 
till  
 

6. Nästa möte äger rum måndag 14 juni kl 19.00-20.30. Övriga planerade mötesdatum för 
2021 bekräftades. Pierre skickar ut inbjudningar till dessa.  
 

 

Bilaga 1 

KFU 
Nya föreningar  

Löpande arbetsdokument arbetsgruppen för nya föreningar 2021-04-26 
 
Minnesanteckningar möte 26 april 
 

1. Ny förening 
Stora Rörs Idrottsklubb har nu blivit medlem i Svenska Fäktförbundet. 
 

2. Läget i Fäktsverige 
Antalet LOK-aktiviteter under 2020 minskade inom Svenska Fäktförbundet med 20 
procent. Det placerar fäktningen ungefär på genomsnittet av idrotterna. Minst har fotboll 
förlorat och mest kontakt-/kampsporter. 
Hittills har SvFF förlorat en förening definitivt under covid19. Det finns en oro för ett antal 
föreningar som inte ”hörts av” i någon större utsträckning men situationen är härvidlag 
inte helt olik ”precoronasituationen”. Föreningar som är beroende av eventintäkter 
(barnkalas, företagsfäktningar…) för att klara föreningens fasta kostnader har generellt 
gjort ekonomiska förluster och i något fall tvingats till drastiska åtgärder som att avsluta 
hyreskontrakt. 

 
3. Nya leads 

Patrik rapporterade om en möjlig ingång i Åre/Duved. Familj i Piteå ska kontaktas. 
Hans Wahl har levererat en lista med utgångspunkt i en gammal medlemslista från 
fencing.se som han uppdaterat med nuvarande bostadsorter. Alla har inte varit 
tävlingsfäktare, men har åtminstone visat intresse genom att bli medlemmar på fencing.se. 
Konstaterades att flera av dessa namn och orter kunde vara intressanta att följa upp.  
 
Beslöts 



att UW skulle systematisera listan efter ”nuvarande bostadsort” och SDF. Avsikten är sedan 
att be respektive SDF kontakta repektive individ för att kolla intressse. Hur detta ska 
organiseras vidare vid positiv respons blir ett ämne för nästa möte. 
 

4. Ludosport 
PT rapporterade att han kommer att kontakta Ludosport med ett konkret erbjudande om 
att organisera sig som en kommitté inom SvFF enligt den modell som använts för den 
militära fäktningen. 
 

5. Fencing for all 
Detta projekt behöver genomföras under hösten. PT planerar att fokusera denna uppgift 
under maj. 

 
6. Nästa möte 

Äger rum tisdagen den 11 maj kl 19.00 
 

 
Minnesanteckningar möte 7 april 
Närvarande: Ulf Wikström, Pierre Thullberg 
 

1. Nya leads 
Trosa: Dan Liljeblad, fd fäktare GoFK. Har lånat utrustning för prova på på Stensunds 
folkhögskola. Har bett att få behålla utrustningen på grund av intresse från fler och fortsatt 
prova på-verksamhet under april. Pierre håller kontakt.  
 

2. Rapporter 
Medlemsansökan från Stora-Rörs Idrottsklubb 

 
3. Nästa möte 

Måndag 26 april kl 19.00 
 
 
 
Minnesanteckningar möte 18 februari 2021 
Närvarande: Ulf, Pierre 
Dagordning 

• Manual för att starta ny fäktförening 
Förslaget till stadgemall har lagts upp på den kommande webbplatsen. En kortare tex ”Att 
komma igång med fäktverksamhet” har lagts upp. 

• Föreningsstadgar 
Vi kör på stadgarna enligt förslag 

• Text till SDF om att identifiera ”föreningsstartare” 
OK, men rubriken behöver ändras till ”Känner vi några potentiella fäktentreprenörer?” 



Ulf har redan satt igång processen i Sydsvenska Fäktförbundet. Viktigt med uppföljning 
från SDF gentemot föreningar för att processen ska funka. Pierre kontaktar övriga SDF. 

 
Nästa möte: Torsdag 25 mars kl 19.00. 


