
Svenska Fäktförbundet  
Protokoll fört vid möte med KLL via Teams 2021-11-18 
 
 
Närvarande:    
Leif Högström, ordf. (LH) 
Jerri Bergström (JB) 
 Ulrika Thorin (UT) 

 
Adjungerade:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 
Pontus Weman Tell (PWT), ansvarig fysträning och Talang22 
 
Förhinder: 
Christian Gustavsson (CG) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
LH förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 
 
§ 2 Fastställande av agenda 
 
Agendan fastställdes enligt förslag. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll genomgicks. 
 
Beslutades: 
att lägga protokoll 2021-10-20 till handlingarna 
 

§ 4 Budget 2022 

PE föredrog det första grova utkast som han och LH arbetat fram. För att balansera mot 
det allokerade underskottet på 179 tkr som finns i förbundets budget behöver KLL:s 
budget minskas med ytterligare 240 tkr. 

Noterades att det i det närmaste skulle betyda att vi lägger ner förbundets 
landslagsverksamhet och att förbundet då skulle förlora kontrollen över verksamheten 
sannolikt till klubbar som vill ”betala och hantera själva” när det handlar om ex. att delta 
på mästerskap. 

Beslutades: 
att PE tar fram även en ”balanserad” budget för KLL 2022 
att LH och UT presenterar de bägge alternativen på kommande styrelsemöte 
  



§ 6 Förbundskaptener 2021-22 (LH) 

Beslutades: 
att förbundskaptener för säsongen 2021-22 är:  

Herrvärja Seniorer: Ulf Sandegren (1 arvode) 

HV Juniorer och kadetter: Marcus Rönnmark (1 arvode) 

Damvärja Seniorer, Juniorer och kadetter: 
Ingrid (Ninni) Kysela (tidigare Eglén) (1 arvode) 
Maria Elmfeldt Öhrskog (1 arvode) 

Herr- och damflorett, Seniorer, Juniorer och kadetter: 
Ansvarig FK: Tommaso Marchi (2 arvoden) 
Assisterande FK: Henrik Lundegard (1 arvode) 

(”Ett arvode” motsvarar antingen 12 tkr på vilket SvFF betalar sociala avgifter och drar 
källskatt eller en faktura från FK:s hemmaklubb om 21600 kronor.) 

Ansvarig för svensk sabel: Johan Skierus skierus@hotmail.com 

§ 7 Tävlingsläget – kort avrapportering  

PE redogjorde för läget med fortsatt många inställda FIE- ochEFC-tävlingar som ställs in 
och flyttas vilket skapar problem. 
 
Beslutades: 
att fortsatt delegera till PE och berörd FK att justera Svensk Ranking vid behov 

§ 8 NIU – anmälan om beslut på delegation 

Noterades att den planerade reformen av idrottsgymnasier är skrinlagd. Fäktningens NIU 
jobbar vidare på samma sätt som tidigare.  
 
JB Redogjorde för kontakter med NIU i Karlskrona och Uppsala. 
 
Beslutades: 
att fastställa beslut av JB om att tillstyrka fortsatt NIU-verksamhet i Karlskrona och 
Uppsala 
 
§ 9 Svensk ranking Sabel (PE) 
 
Diskuterades behovet av Svensk ranking för sabelklasserna 
 
Beslutades: 
att lägga tills vidare inte lägga upp en Svensk ranking för sabelklasserna 
 
 
§ 10 Ytterligare ledamöter till KLL 



 
Diskuterades olika namn på potentiella ytterligare ledamöter i KLL. Sonderingar fortsätter. 
 
PWT kommer att kontakta några utvalda personer och LH kommer att ringa Emma 
Wertsén. 
 
§ 11 Skrivelse undertecknad från ett antal föreningar ang. uttagningskriterier 
 
Diskuterades den skrivelse som inkommit ang. uttagningsprinciper. Fastslogs att KLL 
fortsatt står bakom sina tidigare beslut.  
 
Beslutades: 
att uppdra till LH att svara på skrivelsen 
 
 
§ 10 Nästa möte 
 
Beslutades: 
att avhålla nästa möte 8/12 kl 12.00 

  

Vid protokollet: 

 
 
Peter Ejemyr 
 

 


