
   
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 

S21-06, 2021-04-18       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
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  
Leif Högström (LH), ordförande av KLL (Landslagskommittén) 10:15-10:45 
 
§54 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
  
§55 Fastställande av dagordning (OD) 
 
Tre övriga frågor anmäldes (se §63). 
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§56 Styrelseprotokoll (OD) 
 
Beslöts 
att godkänna protokollet S21-05  20210328. 
 
§57 Protokoll från kommittéer (OD)   
 
Inga protokoll hade lämnats in. OD påminde om vikten att kommittéprotokoll 
lämnas in i tid eftersom styrelsen beslutar och stadfäster dessa. Se även §58. 
 
§58 (Beslut) Uppdaterad arbetsordning (PT)   
 
PT beskrev ändringarna samt gjorde en genomgång av dokumentet. Styrelsen gav 
inspel på punkt 9.1.7 ang. kommittéprotokoll (ansvar och tidlinje). PB åtog sig att 
revidera Resehandboken (Punkt 10) med inspel av OD och PT (deadline 13 juni). 



Kommittéer välkomnas att fylla på årshjulet (Punkt 25). OD tackade PT för 
uppdateringen av dokumentet som ger klara anvisningar till roller och ansvar. 
 
Beslöts 
att delegera slutformuleringen av texten för 9.1.7 och mindre rättningar till PT 
att anta de föreslagna ändringarna till arbetsordningen. 
 
§59 (Beslut) Summering av Verksamhetskonferensen 2021 (OD, PB)   
 
Beslöts 
att ladda upp PBs summering på fencing.se tillsammans med övrigt material från 
konferensen.  
 
§60 (Diskussion/Beslut) Resursförslag och tidlinje: Hur säkerställer vi en 
väsentlig högre uppfyllandegrad för verksamhetsplanens aktiviteter 2021 (PT, 
OD)  
 
PT och OD presenterade en modell för uppföljning av aktiviteter i 
verksamhetsplanen som omfattar en mall som bör kompletteras av ansvariga för 
aktiviteterna inom två milstolpar: 6 juni och 15 oktober. Samtliga 
styrelsemedlemmar bör ta del av denna uppföljning för att kunna ge inspel vid 
motsvarande styrelsemöten 13 juni och 24 oktober. Det diskuterades hur 
kommunikation av uppdateringen kan delas med Fäktsverige.  
 
Beslöts 
att anta den föreslagna modellen för uppföljning av verksamhetsplanens 
aktiviteter 
att bordlägga hur en vidare kommunikation exekveras. 
 
§62 (Diskussion) Utvecklingsplan landslag (LH, UT)  
 
OD välkomnade LH till mötet.  
 
LH sammanfattade innehållet av dokumentet ”Utvecklingsplan 2025 – Landslag 
värja och florett” (49 sidor) som visar hur KLL jobbar för att bygga upp framtida 
slagkraftiga landslag. 
 
Styrelsen uppmanades av PT att ge inspel till dokumentet som kommer att sändas 
till RF i maj. FE underströk att dokumentet kan användas inom sponsring.  
 
Ett extra styrelsemöte bör organiseras för beslut ang. utvecklingsplanen (se §63). 
 
 
 
 
 



§61 (Diskussion) Ekonomi och budget (PT)  
 
PT presenterade ingående budgetstrukturen och var vi är efter kvartal 1. Det nya 
formatet är anpassat till RFs nya rapporteringssystem. Med tanke på den 
närvarande Coronasituationen säger utfallet i mars lite för hela året.  
 
FE noterade att en viss anknytning till specifika strategiska initiativ (SI) ingår i 
redovisningen. AVC informerade att detta kommer att vidareutvecklas i ett projekt 
för ökad transparens mellan SI och budget som väntas presenteras i sommar.   
 
En diskussionpunkt är kompensationsstödet som borde fördelas vidare till 
föreningarna eftersom SvFF inte hade sökt om kompensationsstöd för sin egen 
verksamhet.  
 
§63 Övriga frågor (FE, PT, AVC) 
 
FE gjorde en uppdatering från sponsringgruppen, med bl.a. aktiviteter från fyra 
arbetsgrupper. OD föreslog en dialog med stiftelsen. 
 
PT underströk att ett extra styrelsemöte behövs för att klarställa styrelsens stöd till 
KLLs utvecklingsplan (se §62). PT är ansvarig för utskick av motsvarande underlag. 
 
Beslöts 
att ett extra styrelsemötet äger rum 5 maj 21:30-23:00 (via Teams). 
 
Med anknytning till §58 (Arbetsordning) togs följande beslut: 
att anta förslaget till ledamöter till KIP och MFK enligt bilaga 1. 
 
§64 Mötets avslutande (OD) 
 
OD förklarade mötet avslutat kl. 12:03. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
  



 
Bilaga 1 Kommittéledamöter, S21-06 §58 och §63: 
 
Beslut angående kommittéledamöter 
 
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP  
att utse Ana Valero-Collantes till ordförande  
att utse Åsa Andersson, Pia Björk, Otto Drakenberg och Per Palmström till 
ledamöter  
 
Militärfäktkommittén  
att utse Kristoffer Persson till ordförande  
att utse Mattias Edlund , Ove Larsson, Wilhelm Lombach och Jarl Nordström till 
ledamöter  
 


