
KFU     Protokoll KFU20-04, 2020-06-28 
 
Närvarande: Åsa Andersson, Börje Olsson, Gustaf Rasin, Ulf Wikström, Thomas Åkerberg 
Förhindrade: Monica Ahlqvist Arvidsson, Johan Hårleman, Patrik Joelsson,   

 
1. Protokoll KFU20-03, 2021-05-03 

Beslöts 
att godkänna protokollet 

 
2. Protokoll arbetsgrupper 

Beslöts  
att godkänna minnesanteckningar enligt bilaga 1 
 

3. Sammansättning arbetsgrupper 
 

Beslöts  
 
att bordlägga frågan 
 

4. Rapporter/status SI 

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

Arbetet fokuserar under året på att tillskapa Mellansvenska Fäktförbundet 

b. Hur skapar vi en tränarutbildning i världsklass?  

Fäktträning i grupp har genomförts. Lektionsgivning 1 genomförs 6-11 augusti 

c. Hur skapar vi en föreningsledarutbildning i världsklass  

Arbetet fortgår enligt plan 

d. Hur startar vi nya föreningar?  

Arbete pågår att med hjälp av SDF kontakta identifierade före detta fäktare på orter för 
att starta fäktverksamhet.  

 
5. Nästa möte äger rum måndag 16 augusti 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 2021-05-11 
 
Minnesanteckningar möte 11 maj  
Närvarande: Patrik Joelsson, Ulf Wikström, Pierre Thullberg 
 

1. Ulf har bearbetat Hans Wahls lista med 70 fd fäktare som kan vara intressanta för att få 
stöd att starta nya fäktföreningar. Det finns numera en lista för varje SDF-område. 
Beslöts 
 

• Att Ulf formulerar ett brev till de fyra distriktsordförandena med följande innehåll: 
o Information om kontaktuppgifterna och deras syfte 
o Inbjudan till informationsträff för distriktsrepresentanter tisdagen den 25 

maj kl 19.00 
o Att Pierre konstruerar en anmälningslänk till Ulfs brev och skickar över 

mailadresser till distriktsordförandena 
• Att Pierre tar fram ett utkast till presentation att använda vid mötet  

 
Minnesanteckningar möte 26 april 
Närvarande: Patrik Joelsson, Monica Ahlqvist-Arvidsson, Ulf Wikström, Pierre Thullberg 

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 
--------------------------------------------- 
 
Löpande minnesanteckningar för Arbetsgruppen för SI 1.1 SDF och organisation 
 

Minnesanteckningar möte 15 juni 
 
Tid: 15 juni, kl 20.00 
Plats: Via Teams 
Närvarande: Åsa Andersson, Gustaf Rasin, Pierre Thullberg 

 
1. Mellansvenska Fäktförbundet 

a. Arbetsfördelning kontakter 
Michael Höglund: Åsa 
Muhannad Al-Nuaimi: Gustaf 
Jonas Eriksson: Pierre 
Tobias Dély: Åsa 
Pontus: Gustaf 
Kontakter bör tas under juni 
 
b. Budskap 

• ”Förbundet hör av sig” – hur går det med verksamheten inför hösten 
• Hur funkar det med samarbete med andra klubbar: Träning, tävling, utbildning, 

föreningsutveckling, rekrytering 
• Finns det några behov? 
• Ta upp tanken på ett SDF. Skulle det hjälpa för att komma vidare? 

 



c. Vad meningen med ett SDF? -pitch 
• Regionalt samarbete i en liten idrott 
• Gemensamma läger 
• Lokala barn och ungdomstävlingar 

Samarbete för domarutbildningar och tränarutbildningar 
• Hjälpa varandra genom erfarenhetsutbyte och samarbete: att rekrytera, 

marknadsföring, Instagramkonton  
• Skapa band mellan fäktarna som gör att fler stannar kvar längre genom att man 

får fler nära kompisar – skapar trygghet om man söker sig vidare  
• Större påverkan som SDF: gemensam röst med flera och tre röster till SDF:et. 
• Utnyttja RF-distrikten bättre, bli mer märkbar mot kommunerna och kunna ta 

plats 
• Samverka med andra idrotter genom RF-distrikten 
• Håva in landstingsbidrag/SDF-bidrag 

 
 
 

 

 
 
 
Minnesanteckningar möte 24 maj 
 
Tid: 24 maj, kl 20.00 
Plats: Via Teams 
Närvarande: Åsa Andersson, Gustaf Rasin, Pierre Thullberg 
 
 
 

2. SDF-strategi 
Situationen utifrån föregående mötes diskussion diskuterades. Följande tentativa 
utgångspunkter formulerades: 

• Det är viktigt att ställa upp ett mål ett önskat läge på några års sikt och fråga 
sig, vad behöver hända för att detta ska kunna bli verklighet.  

• För att förändringar ska vara möjliga behöver individer vara motiverade att 
vilja genomföra förändringarna. Det behöver finnas en ”sales pitch”. 

• En tanke är att ett mål skulle kunna vara att distriktsverksamheten ska 
utvecklas så att de regionala ungdomstävlingarna inom varje SDF enbart är 
öppna för det egna SDF:ets fäktare. En annan att SDF:en ska kunna ta ett 
större ansvar för sin egen utveckling genom till exempel att på delegation 
besluta om Projektstöd IF till ”sina” medlemsföreningar. Frågan att ställa sig är 
då: Hur behöver situationen förändras för att detta ska fungera bra och 
upplevas som en förbättring? 
 

3. Prioriteringen 
Arbetsgruppen bör prioritera ansträngningar att få igång Mellansvenska Fäktförbundet under 
resten av verksamhetsåret. En viktig anledning är att verksamhetsplanen pekar ut ett 



fungerande MSvFF som en milstolpe 2022. En annan anledning är att det är en komplex och 
tämligen omfattande arbetsuppgift som fordrar koncentration. 
 

4. Projekt Mellansvenska Fäktförbundet 
En planering behövs. Delar av denna plan noterades i diskussionen: 
 
Förslag aktiviteter 

• Pierre tar fram en kontaktlista 
• Dela upp föreningarna i MSvFF mellan arbetsgruppens medlemmar och ta en 

inledande kontakt innan sommaren, förslagsvis med föreningsordförande. 
Uppdatering om läget inför hösten, inbjudan att delta i #börjafäkta2021… 

• Lägga fram en konkret tidssatt projektplan att bilda ett MSvFF till berörda föreningar 
efter sommaren. 

• Genomföra ett möte med föreningarna under oktober för att komma överens om 
detaljer i planen. 

 
Förslag till milstolpar i planen 

• Bilda den ideella föreningen (SDF:et) i slutet av 2021 alternativt i början av 2022 
• Mellansvenska Fäktförbundet har organisationsnummer och bankkonto senast 31 

mars 2022 
• Om föreningarna är med på båten är ambitionen att ovanstående ska vara avklarat 

31 december 2021. 
• En regional ungdomstävling genomförs våren 2022 och en plan för genomförande av 

den kommande regionala tävlingssäsongen 2022-23 tas fram 
• Två regionala ungdomstävlingar, senior-DM (Mellansvenska mästerskapen)  samt en 

domarutbildning genomförs hösten 2022 samt två regionala ungdomstävlingar våren 
2023. 
 

 
5. Nästa möte 

Nästa möte äger rum tisdagen den 8 juni kl 20.00 
 

 
 
 
Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar möte 14 maj 
 
Tid: 14 maj, kl 10.00 
Plats: Via Teams 
Närvarande: Åsa Andersson, Gustaf Rasin, Pierre Thullberg 
 
 

1. Stadgar i SDF 
Stadgarna i de olika SDF:en är från skilda epoker och skiljer sig mycket åt. En ansträngning att 
ensa dem behöver planeras in. 

 



2. KFU:s arbete 
I det strategiska initiativet ingår att även föreslå och genomföra åtgärder för hur KFU ska 
fungera. Sedan årsskiftet har arbetet i KFU organiserats i fyra arbetsgrupper, ett för varje 
strategiskt initiativ som faller under kommitténs ansvar. Konstaterades att 
 

• Arbetsgruppen för organisation av Svensk Fäktnings föreningsutveckling har haft två 
inledande icke protokollförda möten där olika perspektiv på framför allt den 
regionala organisationen varit i fokus och att gruppen nu inleder en mer strukturerad 
fas.  

• Arbetsgruppen för tränarutbildning har ännu inte kommit igång med sin verksamhet 
så att det är möjligt att följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt men att detta 
ännu inte är ett problem då förberedelser och utveckling av tränarutbildningar är i 
full gång och i stort bedöms följa plan.  

• Arbetsgruppen för föreningsledarutbildningar ännu så länge enbart består av en 
person (Börje Olsson) och att den mer strukturerad arbetsgrupp med möten därför 
inte är möjlig. 

• Arbetsgruppen för nya föreningar är i full gång med sin verksamhet.  
 
Huvudkommitténs uppgift blir därmed dels att genom rapporterna från de olika 
arbetsgrupperna följa upp att verksamheten följer verksamhetsplanen och att försöka bidra 
till att hitta lösningar på problem. En annan viktig del är den strategiska planeringen där 
arbetet med förbundsutvecklingsplanen som behöver ske under sommaren är en cemntral 
uppgift.  

 
3. SDF-läget 

I nuläget är de existerande SDF:en mest fokuserade på den grundläggande uppgiften att 
samordna och ibland arrangera den regionala tävlingsverksamheten. Regional utbildning i 
SDF-regi sker i begränsad utsträckning och framför allt i SSvFF finns också en inriktning mot 
föreningsstöd och bildandet av nya föreningar. För ökad inriktning mot föreningsutveckling 
kan initiativet från arbetsgruppen för nya föreningar att involvera SDF:en i att initiera 
bildande av nya föreningar med hjälp av ”gamla fäktkontakter” vara betydelsefullt. 
 
Det mellansvenska distriktet saknar helt SDF eller annan regional organisation. Fortfarande 
kämpar flera SDF med att få igång en stabil regional tävlingsverksamhet. Eventuellt kan stöd 
vara betydelsefullt i form av materiel etc. Det kan också vara väsentligt att se över hur det 
regionala tävlandet ser ut. Åtgärder behöver eventuellt vidtas i Mellansverige för att skapa 
fler ”hubbar” för tävlingar än enbart i Stockholm. Skulle en inriktning mot en striktare 
regionindelning i tävlandet kunna vara en del av lösningen?  
Konstaterades att denna typ av åtgärder behöver genomföras i nära dialog med berörda 
föreningar och sannolikt också kombineras med stödjande åtgärder. 

 


