Svenska Fäktförbundet
S21-05, 2021-03-28
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:
Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Åsa Andersson (ÅA)
Ulrika Thorin (UT)
Johan Hårleman (JH)
Mats Svensson (MS)
Patrik Joelsson (PJ)
Fredrik Eriksson (FE)
Pia Björk (PB)
Adjungerade:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare
Philip Wallenius (PW), ledamot av valberedningen
§40 Mötets öppnande
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.
§41 Fastställande av dagordning (OD)
Beslöts
att godkänna dagordningen.
§42 Styrelseprotokoll (OD)
Beslöts
att godkänna protokollen S21-03 20210225 och S21-04 20210305.
§43 Protokoll från kommittéer (OD)
Tre protokoll från KFU hade lämnats in.
Beslöts:
att godkänna protokollen KFU 20201216, KFU 21-01 och KFU 21-02.
§44 (Diskussion/beslut) Debrief från verkamhetskonferensen 13 mars och
årsmötet (alla)
Styrelsen diskuterade vad som ansågs hade fungerat bra med
verksamhetskonferensen och vad som kan förbättras eftersom det är troligt att
flera digitala konferenser kommer att organiseras i framtiden.

Vad som hade fungerat bra
Inspirerande talare (framförallt Aron Schough och Johan Fallby)
Nitisk förberedelse med detaljerat körschema
Snabb anpassning till sista minuten ändringar (återbud av talare)
Publiken var mer varierad (färre Stockholmsföreningar)
Bra interaktiva moment med breakout rum (insikt att andra föreningar har samma
utmaningar)
Nyfikenhet, energi, professionellt
Separat chat mellan organisatörerna ledde till snabba lösningar och återkoppling
Bra ledning av årsmötet, speciellt på känsliga frågor
Vad som kan förbättras
Kortare programm, färre talare
Mer tid för gruppdiskussioner
Bättre videokonferens-plattform (filmer kunde inte visas)
Erbjuda digital utbildning till föreningarna
Mer reklam för att öka deltagartalet
Mer input från styrelsemedlemmar och kommittéer för att definiera vad som är
intressant för föreningarna (SvFFs stödjande funktion)
Tidigare utskick av presentationerna, Mentisvaren, summering av konferensen
OD uppmanade styrelsen att reflektera över om konferensen och strategiska
initiativ såsom utvecklingen av en ledarskaputbildning för ideellt arbete räcker för
att lyfta den ideella verksamheten i svensk fäktning.
Beslöts
att PB förbereder till nästa styrelsemöte en summering av
verksamhetskonferensen som cirkulerar inom styrelsen för återkoppling.
§45 (Beslut) Konstituering: Vice ordförande och sekreterare (OD)
Beslöts
att utse AVC och FE till vice-ordförande samt PB till sekreterare i styrelsen.

§46 (Beslut) Konstituering av kommittéer (OD)
PT gav en kort genomgång av den uppdaterade arbetsordningen som alla i
styrelsen bör ta del av.
En ny medicinsk kommitté med nära knytning till landslagsverksamheten beskrevs
av dess initiator PW. Fokus kommer att ligga på medicinska frågor och även antidoping.

Förslaget för ledamöter i kommittéerna diskuterades. För att garantera en
knytning till styrelsen föreslogs att PB skulle ingå som ledamot i
veterankommittén.
Beslöts
att anta förslaget för kommittéledamöter enligt bilaga 1
att bordlägga förslaget om arbetsordning till nästa möte
§47 (Beslut) Firmatecknare och fullmakter (PT)
PT presenterade ett förslag för firmatecknare och fullmakter.
Beslöts
att Svenska Fäktförbundets firma tecknas av Otto Drakenberg (19660728-1133)
och Pierre Thullberg (19670715-4479), två (2) i förening,
att generalsekreteraren Pierre Thullberg samt lönehandläggare Marie Heuer, RF
Ekonomi, av praktiska skäl har ensam firmateckningsrätt för skattedeklarationer,
kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och
Arbetsgivaralliansen,
att generalsekreteraren Pierre Thullberg och biträdande generalsekreteraren Peter
Ejemyr av praktiska skäl har ensam firmateckningsrätt för anställningsavtal i
enlighet med beslut fattade av styrelse eller annat behörigt organ inom förbundet.
att generalsekreteraren Pierre Thullberg (19670715-4479) äger rätt att utkvittera
paket, rekommenderade brev och andra värdeförsändelser till Svenska
Fäktförbundet
att Riksidrottsförbundets personal, två i förening, i enlighet med avtal om
ekonomitjänster äger rätt att utanordna medel från Svenska Fäktförbundets
bankgiro 124-7956 samt Swedbank 8901-1 983.834.476-1
att förklara ovanstående beslut omedelbart justerade
§48 (Beslut) Attesträtter (PT)
PT presenterade ett förslag för attesträtter.
Beslöts
att anta förslaget för attesträtter enligt bilaga 2
§49 (Diskussion/Beslut) Hur säkerställer vi en väsentlig högre uppfyllandegrad
för verksamhetsplanens aktiviteter 2021 (alla)
Fördela uppgifterna mellan fler ledamöter (se sub-grupper i KFU)

Synnliggöra mer regelbundet status på SI aktiviteterna, t.ex. via extra kolumn i
aktivitetstablån för status och/eller kort skriftlig rapport
Berätta vad vi gör och flagga för eventuellt behov av hjälp
Domarsida på fencing.se
Tydlighet mellan SI aktiviteter och budget (se bilaga i KFU protokoll S21-02).
Beslöts
att OD och PT återkommer med resursförslag och tidlinje.
§50 (Beslut) Strategiska initiativ 2021: Ansvariga (OD)
Ansvarigheten för de olika SI diskuterades. PB påpekade att numreringen av vissa
SI har ändrats i verksamhetsplanen för 2021. PT undrade om instruktioner, inkl. för
budgetansvar behövs.
Beslöts
att alla nyutnämnda kommittéordförande uppdaterar listan för ansvariga i
respektive aktivitetslistor t.o.m. 30 april och att ett motsvarande tillägg görs
tillgängligt med verksamhetsplanen.
§51 (Beslut) Möten under 2021 (PT)
Den klubbade listan på mötesdatum är tillgänglig via MS Teams och styrelsen
kontrollerade för eventuella ändringar.
Beslöts
att ändra datum för styrelsemötet 19 juni 2022 till 12 juni 2022.
§52 Övriga frågor (OD)
Musketör initiativet ligger under kansliets ansvar.
Styrelsen ombeds följa den digitala undervisningen (Baloo) och lämna
återkoppling.
§53 Mötets avslutande (OD)
OD förklarade mötet avslutat kl. 11:43.

Justeras

Vid protokollet

Otto Drakenberg
Ordförande

Pia Björk
Sekreterare

Bilaga 1 Kommittéledamöter, S21-05 §46
Beslut angående kommittéledamöter
Kommunikations- och marknadsföringskommittén, KMK
att utse Ana Valero-Collantes till ordförande
att utse Carola Petrini-Nilsson, Oscar Larsson och Ulf Sennerlin till ledamöter
Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU
att utse Patrik Joelsson till ordförande
att utse Emma Albinsson, Åsa Andersson, Monica Ahlqvist Arvidsson, Johan
Hårleman, Börje Olsson, Gustaf Rasin, Thomas Åkerberg och Ulf Wikström till
ledamöter
Kommittén för landslag, KLL
att utse Leif Högström till ordförande
att utse Jerri Bergström, Christian Gustavsson, Andres Lagerlöf, Ulrika Thorin till
ledamöter
Sponsorkommittén, SK
att utse Fredrik Eriksson till ordförande
att utse Mats Svensson och Nicklas Mårtensson till ledamöter
Tävlingskommittén, TK
att utse Mats Svensson till ordförande
att utse Pia Björk, Mattias Edlund, Christian Gustavsson till ledamöter
Domarkommissionens ledamöter utses i nuläget av TK
Belöningsnämnden
att utse Monica Gårdström till ordförande
att utse Kjell Gabrielsson och Henning Österberg till ledamöter
Veterankommittén
att utse Kerstin Warvsten till ordförande
att utse Pia Albertson, Peter Barvestad, Pia Björk, Stefan Jansson, Jan Tivenius och
Thomas Åkerberg till ledamöter
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP
Bordläggs
Medicinska kommittén
att utse Philip Wallenius till ordförande
att uppdra åt Philip Wallenius att återkomma med förslag till övriga ledamöter i
kommitté

Bilaga 2 Attesträtter, S21-05 §47

Attesträtter antagna vi styrelsemöte 2020-03-22
Följande personer har attesträtt för hela förbundet med de undantag av sina egna
personliga kostnader som specificeras nedan:
• Otto Drakenberg, ordförande (ej för Ana Valero-Collantes personliga
kostnader)
• Pierre Thullberg, generalsekreterare (ej för Otto Drakenbergs personliga
kostnader)
Följande person attesterar Otto Drakenbergs personliga kostnader:
• Ana Valero-Collantes
Övriga attesträtter framgår av nedanstående specifikation med undantag för
personliga kostnader. De attestberättigade ska utgå ifrån de detaljbudgetar som
finns för respektive område och de konteringsinstruktioner som upprättats i
samråd mellan budgetansvariga och GS.
Res
enh
300
304
305
306
307
308
310
311
312

411
412
413
414

500
501
502
503

Namn
Basaktiviteter
Kansli och förvaltning
Styrelsen, VU
Årsmöte, förbundskonferenser
SI 3.1 Kommittén för kommunikation och
marknadsföring, KMK
SI 5.1 Sponsorkommittén, SK
SI 2.3, SI 5.3 Kommittén för nationell och
internationell idrottspolitik, KIP
Belöningar
Avskrivningar
Kostnad sålda varor
Kommittén för föreningsutveckling och
utbildning, KFU
SI 1.1 Nationell och regional organisation för att
växa och behålla
SI 1.2 Tränarutbildning i världsklass
SI 1.3 Föreningsledarutbildning i världsklass
SI 1.4 Nya föreningar (inklusive Fencing for all)
Nationell tävlingsverksamhet Tävlingskommittén, TK
Tävlingslicenser
Pliktdomare
Kommittéverksamhet TK
FIE-tävlingar (SAF-pokalen, Rehbinderska priset)

Attestansvarig

Pierre Thullberg
Pia Björk
Pia Björk
Ana Valero
Collantes
Fredrik Eriksson
Ana Valero
Collantes
Pierre Thullberg
Pierre Thullberg
Pierre Thullberg

Patrik Joelsson
Patrik Joelsson
Patrik Joelsson
Patrik Joelsson

Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr

504
510
513
515
517

602

Tävlingsadministratör
Medlemsförsäkring
Veteranverksamhet
Mästerskapsmedaljer
LITAS
Landslagsverksamhet – Kommitten för
landslag, KLL
SOK Talang 2022

603
610
611
612
620
622
623
630
631
632
633
639
640
649
699

Stöd SOK HPM-tjänst t om 200831
Förbundskaptener
Landslagskoordinator 20 %
Övriga kostnader KLL
Senior-EM
Kadett- och junior-EM
Kadett- och junior-VM
VC värja seniorer damer och herrar
VC florett damer och herrar
JVC/ECC värja JUN och KAD
JVC/ECC florett JUN och KAD
Extra tävlingar H/DVSEN (stöd X)
Träningsläger florett och värja
Extra läger H/DVSEN (stöd X)
Avstämning

Pierre Thullberg
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr

Pontus Weman
Tell
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Pierre Thullberg
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr
Peter Ejemyr

