
Svenska Fäktförbundet 
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik 
 
 
Möte KIP21-01, 2021-05-12 
 
 
Närvarande 
Ana Valero-Collantes (ordf), Åsa Andersson, Pia Björk, Per Palmström 
 
§ 1 Mötets öppnande 
AVC öppnade mötet. PT utsågs till sekreterare. 
 
§ 2 OS-kvalregler 
SI 2.3 föredrogs. En arbetsplan för det fortsatta arbetet med OS-kvalet gicks igenom och 
fastslogs (bil 1) 
 
§ 2 Förberedelser inför RIM 
SI 5.3 föredrogs. En arbetsplan för det fortsatta arbetet med RIM-förberedelserna gicks 
igenom och fastslogs (bil 2) 
 
§ 3 Mötesplan 
Förslaget till mötesplan bordlades till nästa möte 
 
§ 4 Nästa möte 
Nästa möte äger rum torsdagen den 20 maj 
 
 
/PT 
 
 
Bilaga 1. Plan fortsatt arbete med OS-kval 21-05-09 
 
Nuläge: Förslag inskickat, förankring och marknadsföring bör påbörjas. 
 
Nedanstående aktivitetsplan är förstås beroende på händelseutvecklingen. Premissen är 
att FIE inte alls är beredda att tänka sig förändrade kvalregler eller att de bedöms vara 
otillräckliga. 
 

När Vad Vem 
Omgående Rekrytera Leo för hjälp med beräkningar och listor  

076-111 66 58, leonard.lund@telia.com 
Ana 

Omgående Beräkna vilka som skulle ha blivit OS-deltagare med 
vårt system 

Leo 

Omgående Formulera en rapport som jämför utfall med vårt 
system  

Leo 



Omgående Skriva brev till Alisher Usmanov om förslaget med 
jämförelse 

Otto 

Omgående  Skriva brev till exekutivkommittén inför deras möte 5 
juni med jämförelse 

Otto 

Omgående Skriva brev till de 23 nationerna med info Ana, Åsa 
10 juni Skriva brev till alla kommissionsledamöter inför 

kommissionsmötena med jämförelse 
Otto 

Juni Lägga upp en sida på engelska på webbplatsen med 
info om vårt förslag 

Ana, Pia 

25-26 juni Behandling i Reglementskommissionen Pierre 
Juli När alla deltagare är anmälda, skapa jämförelselistor Leo 
24 juli-1 aug OS lobbying och informationsinhämtning Pierre 
1 sept Skicka brev till alla EFC-medlemmar Otto 
12 sept  Lobbying: EFC Kongress Sochi Ana 
Augusti-
september 

Mobilisera de 23 länderna för hjälp med lobbying. Ana 

? Mail till alla FIE:s medlemsfederationer Otto 
26-27 nov FIE-kongress  

 
 
Bil 2 Plan förberedelser inför RIM 21-05-09 
 
Nuläge: Motioner inskickade, RF föreslår avslag. Påverkansarbete behöver göras. Riktlinjer 
behövs om övriga frågor. 
 
 

När Vad Vem 
Omgående Formulera en ideologisk bas: Följebrev som 

sammanfattar basen för de ståndpunkter vi intar. 
Pierre 

13-16 maj Sätta upp en sida för nationell idrottspolitik Pierre 
17-21 maj Maila våra RIM-förslag till samtliga politiska partier 

med ett erbjudande om ett möte 
Åsa 

17-21 maj Maila våra RIM-förslag till sport- och ledarredaktioner 
som vi tror kan vara intresserade 

Åsa 

18 maj Otto intervjuas av SVT  Pierre, 
Suss 

Pågående Deltagande i RIM-gruppen (Pierre, Åsa) 
Deltagande i ordförandegruppen (Åsa) 
Övriga kontakter 

Åsa 
Pierre 

24-27 maj Detaljplanering RIM Åsa och 
Pierre 

 
Förslag riktlinjer om övriga frågor: 
Stödja och plädera för Anders Emanuelsson som vi har nominerat 
Angående nya förbund/inträdesansökningar: Rösta efter bästa förmåga i enlighet med den 
linje motionerna innebär (dvs mycket liberal hållning, framför allt när det gäller 
släktskapskriteriet) 
Stödja motioner som bedöms försvaga nuvarande RF. 
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