Svenska Fäktförbundet
S21-12, 2021-12-19
Styrelsen

Protokoll
Per MS Teams

Närvarande:
Otto Drakenberg (OD)
Ana Valero Collantes (AVC)
Åsa Andersson (ÅA)
Ulrika Thorin (UT)
Patrik Joelsson (PJ)
Fredrik Eriksson (FE)
Mats Svensson (MS)
Pia Björk (PB)
Förhindrad:
Johan Hårleman (JH)
Adjungerad:
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare
§127 Mötets öppnande
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.
§128 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)
Följande övriga frågor anmäldes:
FE: Lilla Sportspegeln där en tränare från FFF hade uppmärksammats
FE: Diskussion om kansliets resurser för att driva fram mer kännedom om fäktsporten
Dagordningen som hade skickats ut inför mötet innehöll fel numrering (korrekt numrering
utförd inom detta protokoll).
Beslöts
att godkänna dagordningen.
§129 (Beslut) Styrelseprotokoll S21-10 20210926 och S21-11 20211024 (PB)
Beslöts
att godkänna protokoll S21-10 20210926 med protokollsanteckning av FE samt
att godkänna protokoll S21-10 20211026
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§130 (Beslut) Protokoll från kommittéer (OD)
Beslöts:
att lägga protokollen KLL 2021-10-20, KLL 2021-11-18, KIP21-05 20211103 och TK2021-11-17 till
handlingarna.
§131 (Rapport) Kanslirapport (PT)
PT rapporterade om framsteg vid flera VC tävlingar för senior, junior och kadett;
Domarkommissionens (DK) planer för förbättrad domartillgång och förslag att stryka
pliktdomarsystemet för nästa år, Fäktstiftelsen som passerat 1 miljon SEK, föreningsläget (se
§132), RF budget, RFs nya anvisningar för barn och ungdom; kansliet; nationell och
internationell idrottspolitik.
En möjlig finansiering av den digitala domarutbildningen som planeras i januari 2022
diskuterades. Inbjudan att delta kommer att öppnas igen när ekonomin klarlagts.
§132 (Rapport och beslut)
a. Återrapport RF:s föreningsgranskning (PT)
Se protokoll från styrelsemöte S21-11 där 50-gränsen hade klarats. Ett antal övriga
fäktföreningar har aktiverats.
b. Inträdesansökan Stockholms Akademiska Fäktförening (PT)
PT och AVC förklarade möjlig jävighet eftersom ordförande och kassör är nära anhöriga.
Styrelsen kunder fastställa att handlingarna var i ordning och att inga formella skäl förekom att
inte godkänna förslaget för inträdesansökan.
Beslöts:
att enhälligt godkänna inträdesansökan för Stockholms Akademiska Fäktförening.
§133 (Beslut) Diverse revideringar i arbetsordning inkl reseinstruktioner (PT)
PT presenterade förslag på ändringar av arvode för domare samt ett förslag att en liknande
arvodering införs för alla som utför ärenden för fäktförbundet. Förslaget diskuterades ingående
och ett extra möte kommer att organiseras. FE yrkade att övriga revideringar av
arbetsordningen som diskuterats vid S21-09 mötet kunde också behandlas vid det mötet.
Beslöts:
att bordlägga beslutet angående arvodering och ta upp revideringarna i arbetsordningen vid ett
extra styrelsemöte 2 januari 2022.
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§134 (Rapport) Sponsring (FE)
FE gav en uppdatering från sponsorgruppen. FE underströk avsaknaden av: (1) tydliga hjältar
inom fäktning, (2) allmän kännedom om fäktning, (3) resurser för framdrift. OD tackade FE för
arbetet med sponsorgruppen där bl.a. 2 sponsringkandidater har intervjuats.
Beslöts:
att FE, AVC och UT diskuterar möjligt samarbete mellan sponsringgruppen, KMK och KLL och
återkommer vid nästa möte.
§135 (Beslut) Tema Verksamhetskonferens 2022 (PB, ÅA)
PB och ÅA informerade att en talare för temat ”Trygg Idrott” kommer att kontaktas. Detta tema
passar ihop med förtydligandet av värderingar och temat ”good governance”. Dessutom
kommer dommarkommisionen presentera sina planer.
Beslöts
att ÅA tar kontakt med Jonas Stier som möjlig talare.
§136 (Rapport) Klädförslag (UT)
UT klarställde att en ny leverantör funnits. Kostnaderna för logga hade inte än bekräftats. DK
och TK har visat intresse för de föreslagna T-shirts och pikéer. Det bör klarläggas om ca 100
pikéer som ingår i utbildningspaketet bör läggas till (se §131).
§137 (Beslut) Planering möten 2022-23 (PT)
OD gick igenom förslaget för mötesdatum 2022-23. Pga pandemiläget kommer mertalet av
möten hållas digitalt via Teams. Ett extra möte läggs in 2 januar 2022 (se §133).
Beslöts
att godkänna det föreliggande förslaget.
§138 (Rapport och beslut) Ekonomifrågor (PT)
a. Budget och prognos 2021
PT gick igenom budgeten som pekar mot ett nollresultat med bl.a. reservationer för
landslagstöd.
b. Reviderad preliminär budget 2022
RF kommer att ge besked om stöd för Q1 2022 efter ett möte 19 januari 2022. Besked om
stöd under resten av 2022 och hela 2023 kommer tidigast andra halvan av mars.
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Återstartstödet har ökats ytterligare. KLL kommer att återkomma med en reviderad budget.
Budgetgruppen siktar på att lämna fram ett förslag för beslut i februari 2022.
Beslöts
att samtliga kommittéer återkommer med budgetförslag till budgetgruppen 2021-01-19.
§139 (Beslut) Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022
Bordlades till nästa möte.
§140 (Rapport) Utredning FFF (ÅA)
ÅA rapporterade att ett första utkast på rapport från utredaren kommer att skickas till styrelsen.
Inspel kan ges vid det extra mötet 2 januari 2022.
FE bad att lämna in till protokollet att ”det är bekymmersamt att det inte finns en detaljerad
uppdragsbeskrivning när styrelsen köper in tjänster”.
OD bad samtliga ledamöter att överväga sin egen eventuella jävighet i detta ärende inför den
fortsatta behandlingen.
§141 Övriga frågor (OD)
FE: Diskussion om kansliets resurser för att driva fram mer kännedom om fäktsporten.
Detta är en strategifråga som bör tas upp innan årsmötet.
FE: Lilla Sportspegeln där fäktning hade uppmärksammats.
Tränare från FFF är nominerad och är en av åtta kvarvarande kandidater till pris i Lilla
Sportspegeln men detta har ej lyfts fram av SvFF. AVC kommer att ta upp frågan inom KMK och
pekade på resursproblem.
§142 Mötets avslutande (OD)
OD tackade styrelsen för fint samarbete under det gångna året och önskade god jul och god
fortsättning.
OD förklarade mötet avslutat kl. 12.15.

Justeras

Vid protokollet

Otto Drakenberg
Ordförande

Pia Björk
Sekreterare
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Agenda punkt

Action point

Vem

När

§131

Klarläggning av ekonomin för domarutbildning

MS/DK

S22-1

§133

Förbered revidering av arbetsordning

alla

S22-1

§134

Diskutera samarbete sponsringgruppen, KMK, KLL

FE, AVC, UT

S22-2

§135

Kontakta Jonas Stier som talare för verksamhetskonferens

ÅA

S22-1

§136

Klarlägga om 100 pikéer for domarutb ingår i TK/DK beställning

MS/DK

S22-1

§138

Budgetförslag från kommittéer till Budgetgruppen

Samtliga
kommittéer

20220119
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