Svenska Fäktförbundets
Kommittén för marknadsföring och kommunikation

Protokoll KMK 21-03, 2021-05-04
Teamsmöte

Närvarande:
Ana Valero-Collantes, ordförande
Carola Petrini Nilsson
Ulf Sennerlin
Förhindrad
Oscar Larsson
Adjungerad:
Pierre Thullberg
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Pierre utsågs att skriva protokoll.
§ 2 Godkännande av protokoll
Förra mötets protokoll KMK21-02 godkändes.
Konstaterades att det var dags att ta tag i utestående frågor (se slutet av dokumentet).
Deadline sattes till 1 juni (nästa möte) för de tre ärenden.
§ 3 Svenskfäktning.se
Uppdatering: Synpunkter på svenskfäktning.se skickas till Ana.
Carola anser att den nya webbplatsen är inte är bra med en rad allvarliga brister och därför
inte borde ha lanserats. Hon tycker heller inte att den nya kalendern är bra utan att den
borde ändras. Sökfunktionen är enligt henne dålig och sorterar i fel ordning. Det är även
enligt Carola Petrini vanligt att de dokument som laddas upp på fencing.se inte är
daterade vilket de borde vara.
Pierre upprepade inbjudan att testa den wordpressutbildning som Jens och Pierre tagit
fram på lärplattformen. KMK-medlemmarna har fått inbjudan.
§ 4 SM-planering
Beslöts
att Ana och Ulf ska återkomma med planering av SM-säsongen till nästa möte med
nedanstående i åtanke.
•

Utse ansvarig och team

•

Organisera transport av riggar och backdrop till Stockholm-ÖrebroKarlskrona.Kalmar-Stockholm

•

Utbildning streaming för samtliga arrangörsansvariga maj-juni

Publicerade riktlinjer svenska tävlingar där SvFF är medarrangör (SM)
https://www.fencing.se/aktuellt/svensk-faktning-kommunikationsplan-tavlingar/
Fäktkanalen (SvFF:s åtagande, arrangören lämnar stöd)
•

Ett webb-TV team med 1-3 personer som bygger upp finalarenan, planerar och lägger upp
sändningarna, filmar och kommenterar sändningarna, gör det efterarbete som är
nödvändigt för att sändningarna ska kunna funka bra att titta på i efterhand.

Fotograf (SvFF:s åtagande, arrangören lämnar stöd)
•
•

•
•

En tillräckligt bra fotograf som producerar en stor mängd bilder enligt ”Bizzikonceptet".
Fäktbilder och bilder på prisutdelare mm behöver finnas och vara bra men fokus ligger på
att porträttera så många av deltagare, domare, funktionärer och arrangörer som möjligt i
bilder som ger en känsla för stämningen på en tävling:
• nervositet,
• koncentration,
• fighting spirit,
• segerglädje,
• vänskap,
• diskussioner,
• materiel.
Dessa bilder behöver publiceras snabbt och med ganska hög frekvens, en gång i timmen,
en gång varannan timme och följer ofta omgångarna i en fäkttävling.
Skapa ett Facebookalbum per dag. De bästa av bilderna ska kunna användas för
Instagrampublicering, för pressbilder etc. Det är också önskvärt att Svenska Fäktförbundet
har rätt att använda bilderna i annat sammanhang.

Sociala medier (SvFF:s åtagande, arrangören lämnar stöd)
•
•
•

En ansvarig för sociala medier (SoMe-ansvarig) som ansvarar för publiceringen och stödjer fotografen
i vad som kan fotas, kommer med idéer och gärna kompletterar med roliga småfilmer, intervjuer mm.
Styr mot webbsändningen för att maximera antalet tittare och att stödja tittaren i var man hittar
resultat från matcher etc.
Helst bör denna person även vara kapabel att publicera på fencing.se och att skriva
pressmeddelanden.

Media (Arrangörens åtagandeåtagande, SvFF lämnar stöd)
En person (om möjligt SoME-ansvarig) som har kontakt med och stödjer tävlingens
medieansvarige. Riktlinjer för detta arbete behöver utarbetas innan det påbörjas.

§ 4 Fotoutbildning.
Ska bestå av en digital del på lärplattform och en praktisk del. Oscar och Ana ska mötas på
söndag för att planera. Därefter sätts datum och arbetet med den digitala utbildningen
påbörjas. Pierre skickar instruktion om inbjudan till Ana.

§ 5 Övriga frågor
EM är uppskjutet till hösten. U23-EM är inställt.
§ 6 Kommande möten
Nästa möte: Tisdagen den 1 juni kl 19.30
2021-05-04/PT
Utestående frågor
Fråga/ämne
Riktlinjer för
Facebookinnehåll

Uppkom vid möte
20-11-04
Deadline 21-06-01

Webbadress till
”Fäktkanalen”

KMK:s info och
presentation

20-11-18
Pierre tar upp med
AGoodID vid nästa
möte
20-11-25
Deadline 21-06-01

Anmärkning
Följa kommunikationsplanen.
• Hur formulera så att syftet uppfylls.
• Undvika att t ex använda Facebook för att snabbt
sprida viktig men mycket ”intern” information, typ
coronainformation eller NIU.
• Hålla hög kvalité och kreativ nivå på bilder och
innehåll för att locka följare utanför ”fäktfamiljen”.
• Identifiera fler sätt att skapa/få tillgång till attraktivt
innehåll
Skapa en länk som heter www.svenskfaktning.se/faktkanalen
som länkar till www.solidsport.com/faktkanalen

KMK:s verksamhet och medlemmarna i kommittén behöver
kommuniceras tydligt

