Svenska Fäktförbundet
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik
Möte KIP21-03, 2021-07-18 kl. 19.00
Närvarande: Ana Valero-Collantes (ordf), Pierre Thullberg, Per Palmström, Pia Björk
Förhindrade: Åsa Andersson, Otto Drakenberg,
§ 1 Mötets öppnande
AVC öppnade mötet. AVC utsågs till sekreterare.
§ 2 Avstämning plan för förberedelser OS-kval
Ana får uppdrag att rekrytera Leonard Lund.
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
Juni
juli
juli
jumi
uteblev
uteblev
uteblev
Juli
25-26 juni
Juli
24 juli-1 aug
18-20 juli
23-25 juli
31 augusti
28 augusti
1 sept
1 sept
12 sept
September
?
26-27 nov

Vad
Vem
Rekrytera Leo för hjälp med beräkningar och listor
Ana
076-111 66 58, leonard.lund@telia.com
Beräkna vilka som skulle ha blivit OS-deltagare med vårt Leo
system
Formulera en rapport som jämför utfall med vårt system Leo
Skriva brev till Alisher Usmanov om förslaget med
Otto
jämförelse
Skriva brev till exekutivkommittén inför deras möte 5 juni Otto
med jämförelse
Skriva brev till de 23 nationerna med info
Ana, Åsa
Skriva brev till alla kommissionsledamöter inför
Otto
kommissionsmötena med jämförelse
Lägga upp en sida på engelska på webbplatsen med info Ana, Pia
om vårt förslag
Behandling i Reglementskommissionen
Pierre
När alla deltagare är anmälda, skapa jämförelselistor
Leo
OS lobbying och informationsinhämtning
Pierre
Följe brev, engelska, franska och spanska
Pia/Ana
Brev till samtliga NF samt FIE olika organ
Alice /Filip
FIE skrivelse- förslag från Pierre KIP fattar beslut hur skall Otto
gå till när vi skickar
Översättning vårt förslag till franska och spanska
Pia/Ana
Skriva brev till de 23 nationerna med info , Ana /Pia tar Otto
fram förslag
Skicka brev till alla EFC-medlemmar
Otto
Lobbying: EFC Kongress Sochi
Ana
Mobilisera de 23 länderna för hjälp med lobbying.
Ana
Mail till alla FIE:s medlemsfederationer
Otto
FIE-kongress

§ 3 Faställa Mötesplan 2021-22 – fråga bordlägs till mötet i augusti

§ 4 Förslag deltagare FIE, EFC- och NFU-kongresser
Att utse som deltagare EFC kongress AV-C, PT samt PB
Att utse som deltagare FIE kongress OD, AV-C, samt PT
Att utse som deltagare NFU kongress AV-C och PB
§ 5 Diskussion ansökan projektstöd- vi kom fram att medel från 2020-2021 kommer inte att Kunnas förbrukas
och att vi behöver ta fram plan för det
§ 6 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg.
/AV-C

