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§83 Mötets öppnande (OD)
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 13:00. Dag 1 avslutades kl. 17:00.
Fortsättning dag 2 kl. 9:10.
§84 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)
Dagordningspunkt §95 Kanslirapport tillades. Årsmöte och verksamhetsmöte 2022
föreslogs under §94 Övriga frågor.
Beslöts
att godkänna dagordningen.
§85 (Beslut) Styrelseprotokoll S21-06 20210418 och S21-08 20210613 (PB)
Beslöts
att godkänna protokollen S21-06 20210418 och S21-08 20210613.
§86 (Beslut) Protokoll från kommittéer (OD)
Följande protokoll hade lämnats in:
3 KFU (21-03, 21-04, 21-05)
4 KIP (21-01, 21-02, 21-03, 21-04)
2 KLL (juni och augusti)
4 KMK (21-01, 21-02, 21-03, 21-04)
1 TK (juni)

Beslöts
att godkänna protokollen.
§87 Ekonomirapport (PT)
Ekonomirapporten har knappast ändrats sedan förra rapporteringen och
situationen förblir osäker pga corona. Ett överskott är troligt.
a. Justering av landslagsbudgeten
OS-kvaltävlingen i Madrid hade inte planerats i budgeten för landslaget av KLL.
Beslöts
att bifalla den av KLL föreslagna budgetjusteringen.
§88 Likviditetshantering (PT)
PT presenterade ett förslag att få i uppdrag at ta fram ett förslag till ansvarfull
likviditetshantering för SvFF.
Beslöts
att bifalla förslaget.
§89 Granskning av föreningar inom SvFF (PT)
RF kommer att under hösten granska samtliga fäktföreningar. PT presenterade ett
förslag
att kontakta samtliga föreningar skriftligen samt att erbjuda hjälp och stöd i det
fall det finns behov och
att informationen om granskningen publiceras på förbundets webbplats.
Styrelsen diskuterade omfamnden av stödet som SvFF kan bidra med.
Beslöts
att bifalla förslaget.
§90 RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och
föreningar (särskild beredning)
PT noterade inspel från diskussionsgrupperna runt RF:s kod för demokratisk
styrning av idrottsförbund och föreningar. Dokumentet ansågs allmänt väl skrivet
men vissa punkter kann vara komplicerade för SvFF och fäktföreningarna att
implementera. Det noterades möjligheten att avvika med dokumenterad
begrundan („Följ eller förklara“).

Beslöts
att tilldela PT mandat till en arbetsgrupp för att uppdatera SvFFs egna
stadgar/Arbetsordning för att kunna bli ledande inom good governance
att lägga fram uppdateringen till årsmöte 2022.
§91 Förbundsutvecklingsplan 2022-23 (särskild beredning)
Inspel gavs till PT på följande teman:
Tränarutveckling
Föreningsledarutveckling
Tävlingar
Rekrytering och kommunikation
Bra regionala miljöer med tillräckligt antal föreningar för en livaktig barn-,
ungdoms- och vuxen motionsverksamhet
Trygg fäktning
samt för hur motsvarande framsteg kan mätas.
§92 Återstartsbidrag corona (särskild beredning)
PT rapporterade att svensk fäktning har fått tillgång till 1 miljon SEK som
återstartsbidrag corona och en ansökan till RF bör lämnas in senast 1 september
2021. Bidraget får ej användas till inköp av utrustning.
Olika förslag lades fram och diskuterades ingående. PT åtar sig att formulera
ansökan som kommer att cirkulera för återkoppling inom styrelsen innan
inlämningsdatum.
I samband med en diskussion om bättre synlighet av styrelsen, officiella fotografer
osv. vid t.ex. tävlingar ombads UT återkomma med förslag.
§93 Konferenser ”Den moderna fäktföreningen engagerar” säsongen 202122 (särskild beredning)
Det finns allmänt stöd för konceptet med mindre digital konferenser som infördes
efter verksamhetskonferensen 2021. Dessa ses dessutom som bra tillfälle för
diskussioner och kunskaputbyte mellan fäktföreningar.
Inspel gavs till PT för möjliga teman. Även återkommande teman välkomnas. JH
tar över ansvaret för programmet till konferenserna, med stöd från PJ. Jens kan
bidra med digital kompetens. Tidshorisont bör vara oktober 2021 fram till sommar
2022. OD underströk vikten av hög kvalité på innehållet.

§94 Övriga frågor
Verksamhetskonferens och årsmöte 2022 diskuterades. God framförhållning
rekommenderades. För bättre inklusion borde alla fäktföreningar representeras.
Vid årsmötet bör det finnas lyssningsmöjlighet utöver antalet valröster. PT lyfte att
ett digitalt format inte är förankrat i stadgarna. De flesta föredrar Zoom som
plattform.
Beslöts
att köra verksamhetskonferensen och årsmötet 2022 digitalt
att ÅA och PB (ledning) får mandat att sätta ihop ett organisationsteam för
verksamhetskonferensen
att OD och Peter Ejemyr informerar angående digitalt årsmöte.
§95 (Information) Kanslirapport (PT)
PT presenterade en överblick av genomförda och planerade aktiviteter fram till
vinter 2021 med bl.a. tävlingssituation, domarkommission, föreningsläget,
kansliet, utbildning, disciplinnämnden, fokus på trygg fäktning, nationell och
internationell idrottspolitik, webbplats och lärplatform.
Nationella tävlingar har visat en positiv utveckling med fokus på god organisation.
SAF pokalen ersätts i september 2021 av Challenge Bernadotte som nationell,
nordisk tävling. De flesta internationella tävlingar och mästerskap har ställts in. PT
rapporterade kort från OS i Tokyo och noterade bl.a. medaljframgångarna för
Estland, Hong Kong och Japan.
§96 Mötets avslutande (OD)
OD avslutade mötet 15:12. JH tackades varmt för arrangemang av logistiken för
det fysiska mötet.
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