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Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-01, 2022-01-02       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Mats Svensson (MS)  
Pia Björk (PB)  
  
Förhindrade: 
Fredrik Eriksson (FE)  
Johan Hårleman (JH)  
Patrik Joelsson (PJ)  
 
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
Tomaz Goral (TG), ordförande Domarkommissionen (DK), fram till §5 
 
§1 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 21:30.  
  
§2 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD) 
 
Action points behandlas under övriga frågor. 
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§3 (Beslut) Styrelseprotokoll S21-12 20211219 (PB) 
 
Beslöts  
 
att godkänna protokoll S21-12 20211219.  
 
 
§4 (Beslut) Diverse revideringar i arbetsordning inkl reseinstruktioner (PT) 20 min 
 
PT gick igenom revideringar i arbetsordningen som även omfattar punkter som diskuterades vid 
styrelsemötet i augusti 2021. Bl.a. för arvodering (kapitel 14) föreslås en höjning från 1000 till 
1100 SEK. Noteras kan även att reseräkningar bör lämnas in absolut senast 45 dagar efter 
hemkomst. 
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PT presenterade även ett förslag om åtgärder och utredning med anledning av RF:s kod för 
demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.  
 
Beslöts 
 
att inkludera delar av RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar i 
Svenska Fäktförbundets arbetsordning i enlighet med förslag till reviderad arbetsordning  
 
att fastställa övriga förslag till ändringar av Svenska Fäktförbundets arbetsordning  
 
att ge GS i uppdrag att efter samråd med KIP till nästa styrelsemöte lämna förslag på förslag till 
stadgeändringar med anledning RF:s kod för demokratisk styrning som kan föreläggas årsmötet 
för beslut 2022  
 
att ge KIP i uppdrag att utreda de frågor i RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund 
och föreningar som bedöms fodra längre beredning och eventuell utredning och lämna förslag 
till eventuella ändringar av stadgar, arbetsordning och övriga styrdokument 
 
att ge KIP i uppdrag att bereda och utreda behovet av ytterligare åtgärder i frågor med 
anknytning till good governance/god förvaltningssed och lämna förslag till eventuella ändringar 
av stadgar, arbetsordning och övriga styrdokument i dessa frågor och att lämna förslag i dessa 
frågor senast 2022-09-30 
 
att KIP, om behov bedöms föreligga, kan tillsätta ett särskilt råd för att hantera ovanstående 
frågeställningar och eventuell kontinuerlig framtida bevakning av frågor rörande good 
governance/god förvaltningssed. 
 
§5 (Beslut) Domarfrågor (TG, MS)  
 
TG presenterade ett förslag på domarlicensenser med bl.a. införande av en klubbdomarlicens – 
som efterfrågats av flera klubbar - och särskiljning mellan EFC och FIE domarlicens. TG 
underströk vikten av att ha fler domare med C licens till EFC plikttävlingar. PT föreslog att den 
presenterade matrisen kan ingå t.ex. i TKs tävlingsbestämmelser.  Överhuvudtaget bör 
tävlingsarrangörer i Sverige följa dessa tävlingsbestämmelser. 
 
PT noterade att den höjda ersättningen i SvFFs arbetsordning (se §4) överenstämmer ganska 
bra med förslaget från DK för domare förutom för överdomare/examinatorer. PT yrkade även för 
att ha samma ersättning för alla. 
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Pga tidsbrist bör frågan om pliktdomare tas upp vid ett senare styrelsemöte. 
 
OD och AVC tackade å styrelsens vägnarTG för dessa viktiga insatser inom DK. 
 
Beslöts 
 
att TK och DK kan enligt SvFFs arbetsordning ta beslut om domarnivåerna. 
 
§6 (Rapport) Utredning om FFF (ÅA) 15 min 
Denna punkt bordläggs till ett senare möte.  
 
§7 Övriga frågor  
Behandling av Action points kan även göras skriftligt, med kort information till OD och PB så att 
vederbörande punkt kan eventuellt stängas. 
 
§8 Mötets avslutande (OD) 
OD förklarade mötet avslutat kl.22.35. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 

Agenda punkt Action point Vem När Status 
§131, §5 Klarläggning av ekonomin för 

domarutbildning 
MS/DK S22-1 Förslag tas upp vid 

S22-2 
§133 Förbered revidering av arbetsordning alla S22-1 Se §4 – kan stängas 
§134 Diskutera samarbete sponsringgruppen, 

KMK, KLL 
FE, AVC, 
UT 

S22-2  

§135 Kontakta Jonas Stier som talare för 
verksamhetskonferens 

ÅA S22-1 Tas upp vid S22-2 

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

MS/DK S22-1 MS tar kontakt med 
UT – kan stängas 

§138 Budgetförslag från kommittéer till 
Budgetgruppen 

Samtliga  
kommitté
er 

20220119  

 


