
Svenska Fäktförbundets valberedning nominerar följande personer 
Thomas Persson, ny ledamot av förbundsstyrelsen 2022 - 2023 

  

 

Bengt Boogh, ny ledamot av förbundsstyrelsen 2022 - 2023 

 

  

H. Thomas R. Persson är fil dr i Etniska Relationer, docent och biträdande 
professor i Sport Management. Thomas undervisar i sport management och 
forskar om socialt ansvar – CSR, socialt entreprenörskap, företagande och 
innovationer – och governance, både inom och utom idrottens värld. Han har 
ett brett idrottsintresse, både som idrottare, åskådare, förälder och forskare, 
och hans intresse för fäktning har vuxit i samma takt som hans son tagit sin 
fäktning på allt större allvar.  

Thomas tror att fäktningen har växtpotential och hoppas att sporten ska 
förverkliga denna potential. Han värdesätter den svenska idrottsmodellen, 
men ser också att den står inför ett antal utmaningar som förbund och 
klubbar behöver möta tillsammans. Thomas är medlem i Lugi Fäktförening i 
Lund. 

Bengt Boogh började med fäktning 1984 i Östersund, ombudsman för 
fäktning i J/H  1992-1996, ordförande för Östersund-Frösö Fäktklubb (ÖFFK) 
1994-1996, godkänd fäktmästare 1994, Stora elittränarkursen 1995, 
Ungerska idrottshögskolan under VT 1996, fäktmästare på Stockholms 
allmänna fäktförening 1996-2001 och 2006-2010 och 
idrottskonsulentutbildning 1999-2001  

Tillsammans med Gunnar Jonsberg byggde jag upp ÖFFK från 2001, då låg all 
verksamhet nere sedan ett par år. Vi började från 0. 2 år senare hade vi 70 
medlemmar och en stabil stam av ungdomar som tränade.  Jag var kassör för 
ÖFFK 2001-2006. 

Ansvarig för ansökan till RF om anläggningsstöd på 700 000 kr till Sthlm:s 
fäktförbund, för nyinköp av fäktmateriel. Då det största enskilda bidraget i 
sportens historia.  Var medförfattare till ytterligare en ansökan till RF som 
resulterade i 250 000 för regionalutveckling av fäktning i Norrland, 
tillsammans med Lars Liljegren drogs riktlinjerna upp för skapandet av ett 
Norrlands Fäktförbund i december 2016. 
 

Otto Drakenberg, omval till ordförande av förbundsstyrelsen 2022 

Ana Valero-Collantes, omval ledamot av förbundsstyrelsen 2022 -2023 

Pia Björk, omval ledamot av förbundsstyrelsen 2022 – 2023 



Christian Edling, ny suppleant i Discplinnämnden 2022 - 2023 

 

 

 

 

 

  

Samordnare utbildningsrätt, Karolinska Institutet 
Universitetsjurist med fokus på utbildningsrättsliga frågor och 
förvaltningsrätt, utgör verksamhetsstöd för institutionerna i alla typer 
juridiska frågor kopplat till utbildningarna. Utreder 
  
Rådgivare juridiska frågor, Nais 
Utreder, råder och samverkar kring juridiska frågor som uppkommer 
under utveckling av det nationella IT-systemet för samordnare av särskilt 
pedagogiskt stöd vid universitet och högskolor. Uppdraget omfattar bland 
annat frågor som rör hantering av personuppgifter, arkivhantering, 
diarieföring och sekretesshantering.  
 
Jämlikhetssamordnare, Stockholms universitet (Aug 2007 – aug 
2017) 
Arbete med utgångspunkt i universitetets ansvar som 
utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen. I arbetsuppgifterna 
ingick bl.a. att utreda personärenden, att bedriva universitetsövergripande 
arbete med aktiva åtgärder, att sammanställa universitetets plan för lika 
rättigheter och möjligheter, att utbilda anställda vid Stockholms 
universitet i jämlikhetsfrågor. Var kanslistöd för universitetets Råd för 
arbetsmiljö och lika villkor. I arbetet ingår även utredningsarbete inom 
specifika projekt, t.ex. utredning om regler för bärande av heltäckande 
klädsel när man följer undervisning vid Stockholms universitet. Var under 
2013 ansvarig för upphandling av en karriärportalstjänst för universitetets 
studenter. 
 
FÖRTROENDEUPPDRAG 
 
Vice ordförande Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, 
FSR 
Rådet är ett organ inom Folkbildningsrådet. Uppgiften är att pröva 
ärenden och lämna rekommendationer till folkhögskolor när deltagare i 
utbildningarna anser att skolorna inte följer de regler som omfattar 
folkhögskolornas verksamhet. Ordförande i rådet är Folkbildningsrådets 
chefsjurist. 
 
Styrelseledamot/skattmästare, Svenska Fäktförbundet (April 
2001 – mars 2014) 

Ordförande Stockholms Fäktförbund (Mars 2009 – mars 2011) 
Sektionsledare/ordförande SSIF Fäktning (Januari 1997 – februari 
2000) 
 

Peråke Wiberg, omval ledamot av Disciplinnämnden 2022 – 2023 



 Revisorer, för 2022 

Stefan Norell,   Omval auktoriserad revisor 

Michael Schultze Omval Ersättare 

Fredrik Melander,  Omval lekmannarevisor 

Peter Gustafsson Omval Ersättare 

Utöver nominerade har valberedningen fått följande förslag på ledamöter 
av förbundsstyrelsen. 

Carl Henrik Wendt, FFF 

Muhannad Al – Nuaimi, Köpings Fäktakademi 

Valberedningen har inte erhållit några förslag på ledamöter, utöver 
nominerad, till Disciplinnämnden. Samma gäller för nominerade revisorer 


