Svenska Fäktförbundet
Protokoll fört vid möte med KLL via Teams 2021-08-18

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

§ 1 Mötets öppnande
LH förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 2 Fastställande av agenda
Agendan fastställdes med tillägg. Noterades att till nästa möte föra upp frågan om
framtida idrottsgymnasier.
§ 3 Föregående protokoll
Beslutades:
att lägga protokoll 2021-06-17 till handlingarna

§ 4 Kort avrapportering tävlingar, etc
PE redogjorde för läget med många inställda FIE-tävlingar i ffa. september och oktober.
Svenska tävlingar inkl. uppskjutna mästerskap.

§ 5 Kompletterande uppgifter till utvecklingsplan
Noterades att RF/SOK efterfrågat uppgifter om vilka ytterligare läger och tävlingar som
kommer att möjliggöras om vi får landslagsstöd X enligt ansökan.
Beslutades:
att LH tillskriver FK och efterfrågar info.
§ 6 Förbundskaptener säsongen 2021-22
Hitintills har följande tackat ja:
HF, DF och K/JF: Tommaso Marchi (med bitr FK Henrik Lundegard)
HV: Ulf Sandegren
DV: ??
K/JV: Göran Flodström

Beslutades:
att LH med stöd av övriga fortsätter söka efter en lämplig kandidat för DV
att uppdra till PE att skriva kontrakt med samma förutsättningar som tidigare år (TM
motsv. två uppdrag och HL motsv. ett uppdrag)
att avvakta med kommunikation.
§7 EM i oktober 2021
Uppfattningen i FK-kretsen var övervägande att vi bör delta även om EM inte ger
rankingpoäng.
Beslutades:
att vi ska delta på EM i Plovdiv enligt plan med fyra lag
att vi ska rekrytera och finansiera en (1) ledare för samtliga lag
att resterande del av de budgeterade 80 tkr används till att subventionera fäktarnas
kostnader
att övriga kostnader finansieras av fäktarna själva
§ 8 Svensk Ranking 2021-22
Arbete pågår men dels saknas alla datum från EFC, dels ändras FIE:s kalender nästan
dagligen.
Beslutades:
att fortsatt uppdra till PE att sätta samman Svensk Ranking 2021-22 med utgångspunkt att
återuppta samma system som pre pandemin samt förankra förslaget hos FK.
att delegera till LH att fatta beslut på förslag från PE
att vi – oavsett status – måste lämna någon slags kommunikation senast 10/9

§ 9 Uttagningskriterier till mästerskapen 2022
Diskuterades uttagningskriterier till mästerskap.
Tidigare har kriterierna varit:
- Seniorer: alla fyra tas ut på bedömning av FK
- Juniorer: tre tas ut på Svensk Ranking, en på bedömning av FK
- Kadetter; alla fyra tas ut på Svensk Ranking
Beslutades:
att fortsatt ha samma uttagningskriterier för mästerskapen 2022?

§ 10 Ev. kvalificeringskrav (top32/top64) inför mästerskapen 2022
Rapporterade LH från den dialog som har skett under våren och sommaren kring
kvalificeringskrav kontra att alltid åka till mästerskap med fulla lag där för- och nackdelar
med kvalificeringskrav ingående har diskuterats.
Tidigare år har kraven varit ett resultat top64 på A-tävling (VC/JVC/ECC) för att bli uttagen
till EM och en top32 för att bli uttagen till VM.
Beslutades:
att fortsatt ha samma kvalificeringskrav (top32/top64) för mästerskapen 2022.
§ 11 Kommitténs sammansättning och ansvarsfördelning framöver
Noterades att kommittén decimerats och har behov av att utökas och breddas avseende
kompetens och förankring.
Beslutades:
att uppdra till samtliga ledamöter samt PE att inventera kontaktnäten och föreslå
lämpliga kandidater.

§ 12 Rangordning av ansökningar om elitidrottsstipendier
Vi har fem sökanden till elitidrottsstipendiet och RF kräver att vi rangordnar dessa.
Beslutades:
att uppdra till PE att meddela RF den rangordning som mötet överenskom.

§ 13 Nästa möte
Förslag till beslut:
att avhålla nästa möte 15/9 kl 12.00

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

