
   
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 

S21-08, 2021-06-13       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
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  
Christian Lindquist (CL), ordförande valberedningen  
 
Förhindrad: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
 
 
§70 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
  
§71 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD) 
 
Följande övriga frågor anmäldes: 
Brev från florettföreningar  
Sammandragning från RIM 
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§72 (Beslut) Styrelseprotokoll S21-07 20210505 (PB) 
 
Beslöts 
att godkänna protokollet S21-07  20210328. 
 
§73 (Beslut) Protokoll från kommittéer (OD) 
 
Beslöts: 
att lägga protokollen KLL 2021-05-06, TK2021-06-01, KIP21-01 och KIP21-02  till 
handlingarna.  
 



§74 (Information) Kanslirapport (PT) 
 
PT presenterade en överblick av genomförda och planerade aktiviteter fram till 
hösten 2021 med bl.a. tävlingssituation, ekonomi, webbplatsen, utbildningar och 
ansökan om diverse ekonomiska stöd i Q3 2021. 
 
Domänfrågan fäktning.se och faktning.se diskuterades med bl.a. inspel från FE 
ang. möjligheten att kontakta internetstiftelsen. 
 
OD konstaterade att trots Corona har SvFF varit aktiv med att driva processer 
vidare. 
 
§75 (Information) Ekonomirapport (PT) 
 
PT gick igenom posterna i ekonomirapporten.  
 
En justering av KLLs budgetposter bör äga rum när beslutsunderlag har inkommit. 
TK bör också planera för budgeten av SI 1.5 och 1.6. 
 
§76 (Beslut) Tydligare budget 2022 (PT) 
 
En arbetsgrupp (AVC, PT och Pieter Anazin) har diskuterat och lagt fram en 
budgetmall för 2022 som tydligare visar kostnaderna av de olika strategiska 
initiativen (SI). 
 
OD uttryckte ett stort tack till arbetsgruppen. Budgetförslag bör lämnas in under 
Q3 2021. 
 
Beslöts: 
att anta den föreslagna budgetmallen. 
 
§77 (Information/Beslut) Rapport anställning av Jens Alftberg (PT) 
 
Jens har bidragit till hög grad till utvecklandet av SvFFs utbildningsmaterial och 
utbildningsprogramm samt uppdateringen av webbplatsen. Samarbetet ses som 
mycket positivt. Diskussioner med arbetsförmedlingen pågår ang. finansieringen. 
 
Styrelsen instämde med ett inriktningsbeslut att fortsätta med den nuvarande 
anställningen. 
 
§78 (Diskussion) Uppföljning av verksamhetplanens aktiviteter (SI) (alla) 
 
Formatet för uppföljning av verksamhetplanens aktiviteter ansågs ge en bra 
överblick.  
 



Styrelsen gick igenom varje strategiskt initiativ (SI) för möjliga frågor. KLL kommer 
att komplettera de motsvarande tabellerna vid nästa kommittémöte. 
 
OD underströk behovet av fler medlemmar till stiftelsegruppen, gärna för att öka 
mångfalden. FE tar kontakt å Sponsorkommitténs (SK) vägnar med Henning 
Österberg ang. presentationsmaterial från stiftelsegruppen. 
 
OD tackade alla som bidgragit till framdriften av de strategiska initiativen som ger 
tydlighet och struktur. 
 
§79 (Beslut) Format för nästa möte (21-22 augusti) (PT) 
 
En arbetsgrupp (PT, JH, OD) kommer att förbereda innehåll och plats för ett fysiskt 
styrelsemöte i augusti. Inspel till arbetsgruppen välkomnas. 
 
Beslöts: 
att hålla ett fysiskt – möjligen hybrid – styrelsemöte 21-22 augusti 2021. 
 
§80 (Beslut) Per capsulam-beslut 2021-05-25 
 
Ett per capsulam-beslut att anta Tävlingskommitténs (TK) förslag till justeringar av 
licensavgifterna vid övergången mellan säsongerna 2020-21 och 2021-22 enligt 
bilaga hade tagits 2021-05-25. 
 
Beslöts:  
att godkänna per capsulam-beslutet enligt bilaga.  
 
§81 Övriga frågor  
 
Ett brev från florettföreningar med förslag till sponsorfinansiering har inkommit. 
 
Beslöts: 
att i enlighet med Arbetsordningen ge KLL och SK i uppdrag att i samråd bereda 
och fatta beslut i frågan om en sponsorfinansierad florettsatsning och villkoren för 
en sådan inför starten av säsongen 2021-22 samt  
att besvara skrivelsen nedan  
att till styrelsens möte 21-22 augusti rapportera utfallet 
 
ÅA gav en sammandragning av Riksidrottsmötet (RIM) 28-30 maj där PT lagt fram 4 
motioner och deltog aktivt i debatterna. Motionerna lyftes upp och gjorde avtryck 
vid mötet. Även ODs bidrag på STV2 uppmärksammades. 
 
§82 Mötets avslutande (OD) 
 
OD förklarade mötet avslutat kl. 11:24. 
 



 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 
 
  



Bilaga per capsulam-beslut 
 
Per capsulam-beslut 
 
 
Svenska Fäktförbundet   2020-01-15 
Styrelsen    Beslut per capsulam 
 
Närvarande: 
Otto Drakenberg (OD), ordförande  Patrik Joelsson (PJ)  
Åsa Andersson (ÅA)   Aleksandar Matic (AM) 
Sanne Gars (SG)   Josef Rizell (JR) 
Fredrik Eriksson (FE)   Ana Valero Collantes (AVC) 
Angelica Gyllenhoff (AG)  
  
   
Adjungerad: 

Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
 
Per capsulam-beslut 
 
Beslöts: 
 
att  anta bifogat beslutsförslag angående licensavgifter inför säsongen 

2021-22 
 
 
 

 
Pierre Thullberg 
Enligt uppdrag 
 
 
  



Svenska Fäktförbundet    2021-05-11 
Styrelsen 

 
Förslag till styrelsebeslut om licensavgifter med anledning 
av covid-19 
 
 
Förslag 
 
Tävlingskommittén har vid sitt senaste möte beslutat att föreslå följande åtgärder 
vad gäller licensavgifter med anledning av pandemins konsekvenser för 
tävlingssystemet 
 
att  licensinnehavare 2020-21 som inte kunnat delta i någon tävling för 

den licens som lösts (SvFF, EFC, FIE) på grund av 
pandemirestriktioner automatiskt ska erhålla licens för 2021-22 utan 
kostnad. 

 
att fäktare som köper licens för 2020-21 för att delta i sommarens 

tävlingar automatiskt ska erhålla licens för 2021-22 utan kostnad. 
 
I syfte att bibehålla kontroll över SvFF:s intäktsbudget och möjliggöra 
genomtänkta åtgärder utifrån detta beslut föreslås vidare 
 
att ge Tävlingskommittén i uppdrag att återkomma med en prognos över 

licensintäkter för helåret 2021 senast den 30 september 
 
Bakgrund 
 
Vi har två situationer som påverkar hur vi ska hantera licenserna för säsongen 
2021-22 
 
1. Vi (TK) har tidigare beslutat att det ”ska räcka” med licens för 2020-21 för att få 
tävla i något av de tre svenska mästerskap som arrangeras i sommar, trots att 
dessa formellt avhålls i säsongen 2021-22. 
 
2. Vi har ett antal fäktare som löst licenser (svensk, EFC, FIE) och som inte kunnat 
utnyttja dessa pga. många inställda tävlingar. 
 
Förslag till beslut: 
 
Återbetalningar av licenser är administrativt resurskrävande eftersom det inte 
sällan uppstår problem bl.a pga. att vi får in fel kontonummer, etc.   
 



Kansliet har gjort bedömningen att den administrativt och tekniskt mest effektiva 
lösningen på detta är att: 
 
a: alla som fr.o.m nu löser licens för säsongen 2020-21 får också licens för säsongen 
2021-22. 
 
b: alla som löst licens för säsongen 2020-21 efter att vi stängde ner tävlandet 
(slutet oktober 2020) får licens för säsongen 2021-22. 
 
c: den som löst svensk licens under början av säsongen 2020-21 men rimligen inte 
kunnat utnyttja den alls får ansöka om att få en licens för säsongen 2021-22. 
 
d: alla som löst FIE-licens licens för säsongen 2020-21 men inte ”utnyttjat den” 
genom att tävla också får licens för säsongen 2021-22. 
 
e: alla som löst EFC-licens licens för säsongen 2020-21 också får licens för säsongen 
2021-22. 
 
Konsekvenser: 
 
Vi bedömer detta som tillräckligt ”generöst” gentemot fäktarna. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för SvFF (av punkterna b-e ovan) är svåra att 
beräkna eftersom vi inte vet hur många av dessa som skulle ha betalat licens för 
2021-22 om vi inte hade givit dem denna licens. 
 
Men om vi gör det orealistiska men ändå antagandet att alla som får en licens 
istället hade betalat för dem så blir kalkylen följande: 
 
- 11 fäktare får FIE-licens för 2021-22 medför uteblivna intäkter för SvFF om 11 gånger 
250 kr = 2750 kr. 
 
- 22 fäktare får EFC-licens för 2021-22 medför uteblivna intäkter för SvFF om 22 gånger 
250 kr = 5500 kr. 
 
- Gissningsvis 100 fäktare får en svensk licens gratis för säsongen 2021-22 vilket 
medför uteblivna intäkter om 100 gånger 400, 500 eller 1000 kr, uppskattningsvis = 
70000 kr 
 
Summa summarum skulle vår generositet således kosta oss strax över 80000 
kronor. Men då måste man betänka att alla de som får licens 2021-22 gratis inte 
skulle ha betalat. 
 
 
 
 


