Svenska Fäktförbundet
Protokoll fört vid möte med KLL via Teams 2021-06-17

Närvarande:
Leif Högström, ordf. (LH)
Jerri Bergström (JB)
Ulrika Thorin (UT)
Christian Gustavsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator

§ 1 Mötets öppnande
LH förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 2 Fastställande av agenda
Agendan fastställdes i föreslaget skick
§ 3 Förbundskaptener säsongen 2021-22
LH avrapporterade läget med att rekrytera FK inför säsongen 2021-22. De flesta av de
nuvarande förbundskaptenerna tycks vilja fortsätta nästa säsong och i något fall kan vi ev.
komma till en lösning där en person har flera FK-uppdrag.
Beslutades:
att delegera till LH att överenskomma med FK inför kommande säsong och till PE att
teckna avtal med dessa individer eller deras klubbar på samma nivå som under denna
säsong.
§ 4 Avrapportering aktiviteter i Strategiska Initiativ
Kommittén diskuterade och gjorde nedanstående avrapportering:
SI 2.1:
https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/KLLLandslagochidrottsutveckling/Eb_XaS
aI_kVDs6xaz9TNws4B2CIAdq5I9Uly9jiAysAFmQ?e=kvolxj
Klart

Aktivitet
Erbjuda ett antal föreläsningar och
informationsmöten i ämnen som
träningsmetoder, videoanalys,
taktik. Samt diskuterar och
uppmuntrar aktiva att ändra sina
rutiner utifrån de nya insikter de får.
(AL, TBD)

Status/kommentar
Ja, har genomförts under pandemistiltjen och
ytterligare är planerat

Ha regelbundna möten där man
delar med sig av sina erfarenheter
men också stöttar varandra i syfte
att förhindra att de aktiva tappar
motivationen, främst på grund av
pandemin. (AL)
Hitta alternativa träningsmetoder
som möjliggör träning trots
restriktioner. (CG)
Sammanställa skadehistoriken för
de landslagsaktiva och göra en
orsaksanalys (CG)

Påbörja integrering av John Joupers
modell för ”mental tuffhet” i våra
aktivas träning. (TBD)

Ja, har genomförts under pandemistiltjen och
ytterligare är planerat

Klubbar har anpassat sin verksamhet men med
begränsad regi från förbundsnivå
Pontus Weman Tell har arbetat på detta
tillsammans med Bosön-kliniken och detta har
påverkat de rekommenderade
träningsprogrammen. Avrapporterats till RF/SOK i
samband med ansökan om landslagsstöd X.
Arbetet har intiterats.

SI 2.2:
https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/KLLLandslagochidrottsutveckling/EYli2w
6lVsFHvbdspRDKXr0BDJzjJ_2FUPtIUjcDMNCQsg?e=34HjTF
Klart

Aktivitet
Ta fram ett nytt format för och lokala
träningsläger som överensstämmer med de
rådande ekonomiska förutsättningarna (CG, AL)
När pandemiläget tillåter arrangera/delta i
minst 10 internationella träningslägerdagar
med herrvärja och damvärja samt delta på alla
lag-VC som genomförs. Om internationella resor
inte är möjliga kommer antalet nationella läger
utökas istället. (US, EW)

Status/kommentar
Pandemin har hållit tillbaka lägerverksamheten
men behovet av ”nya lägerformer” ökar nu.
Vi åker på alla internationella läger som bedöms
som bra och ekonomiskt rimliga. Värjan har
Landslagsstöd X. Ytterligare planer finns,
åtminstone på DV och HV.

§ 5 Svensk ranking 2021-22
PE presenterade konceptet Svensk ranking och dess användning. Kalendern för nästa
säsong börjar ta form och det är därför dags att sätta upp vilka tävlingar som ska ingå i
Svensk ranking och vilken ”tyngd” varje tävling ska ha.
Beslutades:
att delegera till PE att efter avstämning med LH sätta upp och publicera Svensk ranking
för säsongen 2021-22 utifrån principen att vi den ska se ut som den gjorde pre-corona.
Rankingen ”nollas” från 1/7.

§ 6 Uttagningskriterier och skrivelse från ”florettsverige”
Diskuterades uttagningskriterier för säsongen 2021-22 inklusive huruvida vi ska behålla
kvalificeringskraven för uttagning till mästerskap (dvs. att fäktaren måste ha gjort vissa
resultat på VC under säsongen).

Noterades behovet att fastställa uttagningskriterierna före säsongsstarten i höst.
Diskuterades vidare den skrivelse undertecknad av ett antal föreningar som inkommit
berör dessa frågor och som faller inom KLL:s ansvar. Diskuterades behovet av att alla
vapen har samma uttagningskriterier och hur ev. sponsorfinansiering kan tillåtas påverka
detta.
Beslutades:
att bordlägga frågan om uttagningskriterier
att be Svenska Fäktförbundets sponsorkommitté att hantera frågan om vilka krav på
motprestationer som finns hos ev. blivande sponsorer
att LH skickar ett svar på den skrivelse som inkom den 8/6 och att PE bistår med utkast

§ 7 Ändring i budget
När vi budgeterade 2021 så glömde vi bort att budgetera OS-kvalet i Madrid. Vi behöver
därför be styrelsen att justera vår budget och vi har
att tillskapa resultatenhet 624 ”OS-kvaltävling”
att för resultatenhet 624 budgetera utgifter uppgående till 27000 kronor
att minska budget för resultatenhet 622 – Kadett- och Junior-EM (som ställdes in) med
27000 kronor

§ 8 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte 18/8 kl 12.00

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

