
Svenska Fäktförbundets Protokoll KMK 21-04, 2021-06-08 
Kommittén för marknadsföring och kommunikation Teamsmöte 
 
Närvarande: 
Ana Valero-Collantes, ordförande  
Oscar Larsson 
Ulf Sennerlin 
 
Förhindrad 
Carola Petrini Nilsson  
  

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 KMK21-03 godkändes. 

 

§ 4 Planering av kommande tävlingar 
Under de närmaste månaderna är det flera tävlingar som ingår i KMK:s uppdrag som 

kommer att genomföras. Covid-19 har skapat ett kluster av uppskjutna tävlingar under det 

som normalt brukar vara långsäsong samtidigt som säsongen drar igång: 

 

3-4 juli, JSM, Örebro 

14-15 augusti, USM Karlskrona 

28-29 augusti, SM Kalmar 

4-5 september, Nordiska mästerskap värja seniorer och veteraner/Malmö International 

25-26 september, SAF-Pokalen-Rehbinderska Priset 

 

• Anna och Ulf har haft kontakter med arrangörerna i Örebro. Två streamingkunniga 

personer tillhandahålls av WFF. 

• Logistiken behöver klargöras så att utrustningen, backdrop och ipadrigg(-ar), för 

streaming transporteras Stockholm-Örebro-Karlskrona-Kalmar-Malmö-Stockholm i 

tid för respektive tävling.  

• Ana ska besöka Stora Mossen med Jens för att skapa klarhet om hur mycket 

utrustning det är fråga om och vilket utrymme som krävs. 

• Fotografer: Oscar är bokad för Örebro, Kalmar och SAF-Pokalen. Karlskronas 

fotograf Ola tar hand om USM. Malmö International är fortfarande oklart. 



• Daniel Lazer är vidtalad som kommentator för JSM. 

• Streamingutbildning ska arrangeras (?) 

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.  
En lösning för fysisk utbildning i samband med SM i Kalmar beslutades.  
 
 
 



§ 5 Övriga frågor 
Avtalet med SolidSport är på väg att gå ut. Oklart vad detta innebär. 
Utestående ärenden:  
Riktlinjer för Facebookinnehåll inte färdiga ännu 
Ompekning av Fäktkanalen avvaktar besked om det är möjligt att få domänen fäktning.se 
KMK:s presentation på webben: Viss info finns publicerad 
 
 
§ 6 Kommande möten 
Nästa möte: Tisdagen den 10 augusti kl 19.30 
 
2021-06-08/PT 
 
Utestående frågor 

Fråga/ämne Uppkom vid möte Anmärkning 
Riktlinjer för 
Facebookinnehåll 

20-11-04 
 
Deadline 21-06-01 

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  

Webbadress till 
”Fäktkanalen” 

20-11-18 
Pierre tar upp med 
AGoodID vid nästa 
möte 

Skapa en länk som heter www.svenskfaktning.se/faktkanalen 
som länkar till www.solidsport.com/faktkanalen  

KMK:s info och 
presentation 

20-11-25 
Deadline 21-06-01 

KMK:s verksamhet och medlemmarna i kommittén behöver 
kommuniceras tydligt 

 


