Svenska Fäktförbundet
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik

Möte KIP21-05, 2021-11-03 kl. 21.30
Närvarande: Ana Valero-Collantes (ordf), Åsa Andersson, Pia Björk
Förhindrade: Otto Drakenberg, Per Palmström, Jonas Thunberg
§ 1 Mötets öppnande
AVC öppnade mötet. PT utsågs till sekreterare.
§ 2 Överklaganden till Förvaltningsdomstolen
Våra överklaganden är nu formellt anlända till Förvaltningsdomstolen och har fått
ärendenummer.
§ 3 OS-kvalsystemet: Formella åtgärder
Beslöts
att skicka ett brev till FIE
att skicka brev till IOK med följebrev från SOK (Per)
att anmäla till Disciplinary Panel
att kontakta RF och be om stöd och hjälp
att CAS-överklagande är osannolikt
§ 4 Kommunikationsåtgärder OS-kval
1. Webbplatsen
Mål:
a. Att få en engelskspråkig sajt på fötter som tål att tittas på. Behöver göras: Kolla
igenom , lägga till några bilder och framför allt sätta text till analysartikeln med
alla diagram.
b. Att försöka få igång enkla fransk- och spanskspråkiga avdelningar med
(åtminstone) en välkomstsida och vårt förslag.
2. Nyhetsflöde: Publicera nyhetsartiklar under november som berättar vad som
händer och vad vi gör i OS-frågan samt kanske presenterar våra kandidater
3. Sociala medier: Använda sociala medier för att väcka så mycket debatt som möjligt
under november.
§ 5 Propaganda kandidater
Videofilmer: Vi gör korta videosnuttar som kan spridas på sociala medier.
Give aways: En vettig enkel giveaway som påminner om våra kandidater är en bra sak.
Mail till alla våra förbund med kandidatpresentationer är vad alla andra gör. I nuläget
känns det inte påkallat.
§ 6 FIE-kongressen
Enda öppningen är övriga frågor som är precis innan kongressen slutar. Eventuella
möjligheter att komma till tals får övervägas på nästa möte.

§ 7 Ordförandemöte med RF
Stefan Bessman från RS kom med gliringar. Tomas Eriksson RS var vänlig och sa ”Ni förstår
väl att vi inte är arga på er i RF”. Underförstått fanns det en oro: Hockeyförbundets interna
gräl om TV, tvisten med Fotbollsförbundet, Fäktförbundets överklagan. Ny träff i januari.
§ 8 Intervju med TV-sporten
Otto har blivit intervjuad av TV-Sporten om Fäktförbundets överklagande.
§ 9 Nästa möte äger rum onsdagen den 17 november kl 21.30
/PT

