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Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Svenska Fäktförbundet är en allmännyttig ideell förening. Förbundet är medlem av 
Riksidrottsförbundet och utgör ett så kallat Specialidrottsförbund (SF). Förbundet är 
även medlem i Internationella Fäktförbundet, Europeiska Fäktkonfederationen och 
Sveriges Olympiska Kommitté.  

Styrelsen 

Styrelsen i förbundet består av åtta ledamöter samt ordförande. GS samt 
föredragande tjänstemän har varit adjungerade vid styrelsens möten. Styrelsen har 
under året haft 12 protokollförda sammanträden, varav ett fysiskt möte och 11 
digitala möten.  

Verksamheten består i huvudsak av föreningsstöd, utbildningar, landslags- och 
elitverksamhet, stöd till det nationella tävlingssystemet och övrig samordning av 
fäktningen i Sverige. 

Strategisk ledning och organisation 
Svensk Fäktnings strategi syftar till att åstadkomma tillväxt i antal medlemmar och 
antal föreningar och samtidigt erbjuda de aktiva som befinner sig i en elitsatsning 
sådana förutsättningar att de kan nå högt ställda mål. För fäktsporten är den 
meningsskapande ram som landslagsidrott erbjuder väsentlig för tillväxt i antal och 
för engagemanget. Strategin ligger oförändrad men det är ofrånkomligt att 
hastigheten och kraften i förändringsarbetet riskerar påverkas av strukturella 
intäktsbortfall.  

Operativ ledning och organisation 

I syfte att skapa förutsättningar för ett bredare ideellt engagemang och på så sätt 
kompensera för de knappa tjänstemannaresurserna organiseras mycket av 
förbundets verksamhet inom ramen för ett antal kommittéer och arbetsgrupper. 
Syftet är en organisation som på ett enkelt och effektivt sätt kan möjliggöra 
strategisk styrning enligt den av årsmötet beslutade Strategi 2028 med visionen 
”Den största lilla fäktnationen i världen”. De olika organens befogenheter och 
ansvarsområden regleras i förbundets arbetsordning.  

Under 2021 har kommittéorganisationen utvecklats vilket resulterat i ökad aktivitet 
inom flera områden av förbundets verksamhet. En viktig lärdom är att det krävs 
ständiga ansträngningar för att utveckla organisation och kompetens inom 
kommittéerna för att få verksamhet till stånd.  

Att mobilisera och motivera ett brett ideellt engagemang för arbete på nationell nivå 
inom Svensk Fäktning är en stor utmaning. Arbetet på förbundsnivå är av strategisk 
nivå och har ofta administrativ karaktär. Det ger inte omedelbart den känslomässiga 
inspiration och de personliga möten som frivilligt engagerade upplever på 
föreningsnivå. Den nära kontakten med aktiva och tränare saknas och de påtagliga 
och omedelbart synliga resultaten från det arbete man lägger ned lyser med sin 
frånvaro.  

För ett litet specialidrottsförbund gäller att, även om den totala omfattningen av 
verksamheten är begränsad, behöver den innefatta lika många funktioner som i de 
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allra största förbunden. Kraven på kvalitet behöver också ofta vara lika högt satta. 
Framgång vad gäller tillväxt i medlemmar, nya föreningar eller tävlingsresultat 
bygger på att alla funktioner finns på plats: en stark stödfunktion till de 
landslagsaktiva och ett välkomponerat landslagsprogram, en bred 
utbildningsverksamhet för att säkra försörjningen av tränare, förenings-, tävlings- 
och förbundsfunktionärer, kommunikation i flera kanaler med hjälp av text, bilder 
och video, disciplinnämnd, trygghetsarbete med mera. 

Effekter av pandemin av Covid 19 
Effekterna av pandemin av covid-19 för Svenska Fäktförbundet är ännu svåra att helt 
överblicka och sammanfatta. Det återstartsstöd som kommer förbundet tillgodo 
innebär en möjlighet att kompensera för den nedgång i verksamhet och 
utvecklingstempo som restriktionerna inneburit.  

 

Ekonomi  och budget 
Flerårsöversikt, belopp i tkr 

 2021* 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 
Verksamhetsintäkter 6 687 5 517 5 716 5 820 5 213 5 744 5 968 
Verksamhetens resultat 1 130 1 196 285 -241 −351 482 74 
Eget kapital 3 103 1 973 778 493 735 1 086 604 
Balansomslutning 3 692 2 450 1 651 1 256 1 164 1 779 1 435 
Soliditet 84 % 81 % 47 % 39 % 63 % 61 % 42 % 
Antal anställda 3,3 2,4 2,5 2,3 2,7 2,8 3,1 
* I bokslutet 2021 har 1 888 tkr reserverats under ändamålsbestämda medel av eget kapital avseende ej 
förbrukade verksamhetsbidrag under 2021 på grund av covid19-pandemien. Motsvarande belopp 2020 
var 766 tkr. 

Det ekonomiska utfallet för 2021 blev ett överskott på 7 628 kr efter reservation av 
ändamålsbestämda medel. Målet i budgeten för 2021 var ett nollresultat.  

Reservationer av utbetalade, ej utnyttjade bidrag 
Coronapandemin har hindrat planerad verksamhet. Mest betydelsefullt är det 
faktum att allt internationellt utbyte var inställt från mitten av mars 2020 till oktober 
2021 och har inneburit att olika verksamhetsstöd till landslagsstöd inte förbrukats. 
Förbundet har även tilldelats återstartsstöd från RF. De medel som reserverats 
framgår i nedanstående tabell. 
Projektstöd internationell verksamhet 60 000 
Framåtfonden Fencing for All 158 000 
Återstartstöd corona 750 000 
Återstartsstöd corona elit X 400 000 
Landslagsstöd RF 120 000 
Landslagsstöd X 330 000 
Stöd SOK talang 2022 70 000 
Summa reservation ändamålsbestämda medel 1 888 000 
Yngve Nygrens fond 191 650 

Ändamålsbestämda medel 2 079 650 
 

Ekonomisk situation 2022 och kommande år 
När det gäller Svenska Fäktförbundets långsiktiga ekonomi är osäkerheten 
betydande. De förändringar i stödsystemet som beslutades av RF-stämman 2019 
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slog till stor del igenom under 2020 och 2021. Utrymmet för att bedriva 
landslagsverksamhet har därmed minskat kraftigt och stödnivåerna har sänkts. 
Möjligheten som fanns i det tidigare Idrottslyftet att stödja föreningarnas utveckling 
har också begränsats. 

Det som SvFF erhåller av statens stöd till idrott, vilket fördelas via RF, är ett 
organisationsstöd som syftar till att förbundet ska kunna genomföra den 
verksamhet som åligger det enligt RF:s stadgar. Övriga bidrag är verksamhetsbidrag 
som är riktade till aktiviteter inom utpekade områden: barn- och ungdomsidrott, 
vuxenidrott, landslagsverksamhet, internationellt arbete, regional 
organisationsutveckling. I vissa fall är det fråga om rena projektbidrag som är 
ytterligare öronmärkta genom speciella krav på aktiviteterna som medlen får 
användas till, eller till och med exakt vilken aktivitet 

Svenska Fäktförbundets framtida ekonomiska situation är oklar vad gäller det 
reguljära stödet av statliga medel. Det finns inget definitivt besked om hur stora de 
två grundstöden i förbundets finansiering: organisationsstöd samt verksamhetsstöd 
barn- och ungdomsidrott, kommer att vara under 2022. Det finns ett antal 
omständigheter som också gör det svårt att prognosticera hur dessa stöd till SvFF 
kommer att utvecklas framåt: 

1. De beslut om förändringar i stödet som fattades vid Riksidrottsmötet 2019 
har inte fått fullt genomslag under 2020 och 2021 utan övergångsregler har 
”mildrat” effekterna. 

2. Riksidrottsförbundet har inte presenterat de exakta fördelningsregler som 
ska gälla för de olika stöden, i avvaktan på att skiljedomsprocessen. Det är 
alltså inte klart vilken vikt de parametrar som tillämpades 2020-21 kommer 
att ha. 

3. På Riksidrottsmötet 2021 fattades beslut som ändrar förutsättningarna för 
stödet, dels det så kallade 10-procentstaket som tvisten i punkt 4 handlar 
om, dels en ökning av stödet till SF på sammanlagt 100 miljoner kr under en 
treårsperiod. 

4. Riksidrottsförbundet befinner sig i en skiljedomsprocess med Svenska 
Fotbollförbundet och har meddelat att de inte kan lämna besked om stödet 
för 2022 och 2023 förrän denna process är avslutad. Resultatet av processen 
har också direkt inverkan på stödet till övriga SF, inklusive SvFF. 

SvFF:s stadgar föreskriver att årsmötet ska ställning till budget för såväl innevarande 
år som en preliminär budget för följande år.  
Svenska Fäktförbundet har därför, efter rekommendation från Riksidrottsförbundet, 
valt att budgetera för 2022 och 2023 med de preliminära belopp som RF meddelade i 
april 2020. Ett sådant utfall skulle innebära att från 2019 till 2022 kommer stödet från 
RF till Svenska Fäktförbundet att ha minskat med cirka 35 procent. 

Intäkter som förbundet genererar själv är föreningarnas medlemsavgifter och 
tävlingsfäktarnas licensavgifter där utfallet har påverkats negativt av covid-19. Till 
detta kommer en sponsorintäkt ”Framåt för fler i rörelse” som beräknas ge en intäkt 
på 100 000 kr enligt avtal. Intäkterna från försäljning är försumbara.  

Styrelsen har haft följande utgångspunkter i budgetförslaget inför kommande år: 

• I enlighet med den preliminära budgeten för 2022 som presenterades för 
årsmötet 2021 föreslår styrelsen en balanserad budget för 2021. Detsamma 
gäller den preliminära budgeten för 2023. 
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• Behovet av nya föreningar och fler fäktare för att säkra svensk fäktnings 
överlevnad som självständig idrott är stort. Därför behöver en omfattande 
uppbyggnad av utbildningssystemet ske för att säkra tillgången på ledare 
och tränare samtidigt. En satsning på att skapa nya föreningar och stödja 
existerande behöver stå i fokus. 

• Inom landslagsverksamheten, som drabbats såväl av kraftiga nedskärningar 
på grund av minskat stöd som coronaeffekter, bedöms behovet av en 
särskild satsning på kadett- och juniorverksamheten som särskilt viktig. 
Seniorlandslagen i satsning bedöms ha goda förutsättningar för 
resultatutveckling och bör i största möjliga utsträckning ges möjligheter att 
delta i världscupen. 

• I domarverksamheten märks ett underskott på domare som fördjupats och 
bedöms vara ett allvarligt hot mot tävlingssystemet efter pandemin. Här är 
satsningar prioriterade 

• Under de senaste åren har ansträngningarna att digitalisera processer inom 
fäktningen förstärkts och denna process behöver fortsätta. 

• Området Trygg idrott och det ökade ansvar som vilar på Svenska 
Fäktförbundet i dessa frågor kommer att fordra extra insatser under året för 
att säkerställa en god tränings- och tävlingsmiljö. 
 

Främjande av föreningens ändamål 
Vid årsmötet 2018 antogs strategin ”Svensk Fäktning 2028” och denna har varit 
styrande under året i enlighet med den verksamhetsplan som antogs i anslutning till 
strategibeslutet. Styrelsen rapporterar den genomförda verksamheten i 
verksamhetsberättelsen.  

Representation 
Förbundet representerades vid det digitala årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté 
av Otto Drakenberg och Pierre Thullberg. 

Vid de så kallade SF-dialogerna som genomförs två gånger om året deltog från 
Svenska Fäktförbundet Ana Valero-Collantes och Pierre Thullberg.  
Pierre Thullberg representerade Svenska Fäktförbundet vid den digitala RF-
stämman. 

Åsa Andersson har representerat Svenska Fäktförbundet i RF:s ordförandenätverk. 

Pia Björk och Pierre Thullberg representerade Svenska Fäktförbundet vid 
Europeiska Fäktförbundets kongress i Sochi. 

Otto Drakenberg och Per Palmström representerade Svenska Fäktförbundet vid 
Internationella Fäktförbundets kongress i Lausanne.  

Disciplinnämnden och trygg idrott 

Disciplinnämnden har under 2021 hanterat fyra ärenden enligt SF:s åliggande i 14 
kap RF:s stadgar och två ärenden enligt SF:s åliggande i 15 kap RF:s stadgar. 
Styrelsen har hanterat ett föreningsärende av mer omfattande karaktär gällande 
trygg idrott under året. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut 
• Ett digitalt årsmöte genomfördes söndagen den 14 mars 2021. Dagen före till 

årsmötet ordnades en verksamhetskonferens där ämnena var motivation av 
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ideella ledare, Svensk Fäktnings utvecklingsmodell för fäktare samt 
nybörjarrekrytering.  

• Under första halvåret har verksamheten påverkats kraftigt av covid-19 och 
de restriktioner som gällt för att begränsa smittspridningen. I juli 
återupptogs tävlingssystemet och ett antal tävlingar kunde genomföras. 
Samtliga svenska mästerskap som planerats under året har kunnat 
genomföras med anpassningar av tävlingsdatum.  

• SvFF har under året förtydligat sina ståndpunkter om svagheterna i svensk 
idrottsorganisering , inte minst genom motioner till RF-stämma och SOK:s 
årsmöte. Inför RF-stämman 2021 har Svenska Fäktförbundet lämnat 
motioner som syftar till att renodla RF:s roll som intresseförening för 
idrotten och avskaffa den situation som råder där RF alltmer identifierar sig 
med statens mål för idrotten och där det inte är möjligt att fatta beslut om 
fördelning av de statliga resurserna som kommer idrotten till del utan 
intressekonflikter.  

• Svenska Fäktförbundet har även föreslagit att en helt fristående 
organisation för elitidrott ska bildas med fokus även på den icke-
kommersiella elitidrotten. Svenska Fäktförbundet gör bedömningen att en 
mer ändamålsenlig och välfinansierad nationell organisation för elitidrott 
med staten som huvudman på sikt är en nödvändig förutsättning för 
möjligheterna till internationella tävlingsframgångar för svenska fäktare. 

• Förbundet har även kraftfullt drivit frågan om kvalificeringssystemet till de 
olympiska spelen gentemot FIE. Motståndet mot förändring är mycket starkt 
från de länder som dominerar fäktsporten och gynnas i nuläget. 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2021 hade Svenska Fäktförbundet 53 medlemsföreningar med 
sammanlagt 6 829 medlemmar aktiva i fäktning.  

SDF 
Inom Svenska Fäktförbundet finns en regional organisation som efter beslut vid 
årsmötet 2020 omfattar sex specialidrottsdistriktsförbund (SDF): Sydsvenska 
Fäktförbundet (SSvFF), Västsvenska Fäktförbundet (VSvFF), Östsvenska 
Fäktförbundet (ÖSvFF), Stockholms Fäktförbund (StFF), Mellansvenska 
Fäktförbundet (MSvFF) och Norrlands Fäktförbund (NoFF).  

Mellansvenska Fäktförbundet har i nuläget ingen verksamhet igång och saknar en 
SDF-organisation. Ambitionen är att under 2022 fortsätta arbetet med att stödja 
SDF:ens utveckling samt att hitta lösningar för att nå en fungerande SDF-
organisationen som omfattar alla fäktföreningar i Sverige.  

Föreningar 
Under året har Vilhelmina Fäktklubb, P4 Fäktsektion och Västerås Fäktklubb 
upphört med sin verksamhet. Föreningarna Stora Rörs Idrottsklubb, Gävle 
Fäktförening och Stockholms Akademiska Fäktförening har tillkommit som 
medlemmar.  
Under lång tid har antalet föreningar i Svenska Fäktförbundet varit drygt 50 där 
någon eller några tillkommit respektive upphört varje verksamhetsår. Förbundet har 
under de senaste åren intensifierat sina aktiviteter för att öka föreningsantalet. 
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Under början av hösten 2021 genomförde Riksidrottsförbundet en granskning av 
samtliga föreningar inom Svenska Fäktförbundet för att klarlägga att de uppfyllde 
sina åtaganden enligt RF:s stadgar. Förbund med färre än 50 medlemsföreningar har 
inte rätt till verksamhetsstöd och RF:s syfte var att undersöka om antalet 
fäktföreningar undersked denna gräns. Glädjande nog godkändes 50 föreningar helt 
i granskningen. Värt att notera är att RF inte genomför några andra granskningar i 
syfte att kvalitetssäkra föreningsverksamheten än de som syftar till att klarlägga om 
respektive SF har rätt till verksamhetsstöd, trots konstaterade anomalier inom 
många idrotter. 

 

Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen föreslår att kvarstående belopp enligt följande: 

Balanserat kapital (före reserveringar) 1 973 427 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 182 896  

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 262 546  

Årets resultat (före reserveringar) 1 129 628 

Överföres i ny räkning 1 023 405 
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Resultaträkning Not 2021 2020
1

Intäkter
Medlemsavgift 154 000 150 000
Bidrag SOK 140 450 343 500
Bidrag RF 2 5 195 206 4 322 980
Nettoomsättning 3 558 807 486 316
Övriga förbundsintäkter 638 565 213 754
Summa intäkter 6 687 028 5 516 550

Kostnader
Förbundskostnader 4 -1 892 459 -392 353
Lämnade bidrag -37 500 -165 000
Övriga externa kostnader 5 -1 015 395 -1 407 773
Personalkostnader 6 -2 589 600 -2 335 989
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar -22 441 -19 594
Summa kostnader -5 557 395 -4 320 709

Resultat 1 129 633 1 195 841

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande poster -5 -66
-5 -66

Resultat efter finansiella poster 1 129 628 1 195 775

Årets resultat 1 129 628 1 195 775

Årets resultat enligt resultaträkning 1 129 628 1 195 775
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 182 896 -
Avsättning till ändamålsbestämda medel -1 304 896 -766 000
Kvarstående belopp för året 7 628 429 775

Kvarstående belopp överförs i ny räkning 7 628 429 775
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Balansräkning Not 2021 2020
1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier 7 30 615 28 526

30 615 28 526
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Städa Sverige ek förening 76 000 76 000

Summa anläggningstillgångar 106 615 104 526

Omsättningstillgångar
Varulager 78 254 43 689

78 254 43 689
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 48 000 18 000
Övriga fordringar 5 833 62 289
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 8 320 703 116 040

374 536 196 329

Kassa och bank 3 132 464 2 105 069
3 132 464 2 105 069

Summa omsättningstillgångar 3 585 254 2 345 087

SUMMA TILLGÅNGAR 3 691 869 2 449 613

Not 2021 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Balanserat kapital 1 973 427 777 652
Årets resultat 1 129 628 1 195 775

3 103 055 1 973 427

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 239 367 59 740
Övriga kortfristiga skulder 114 939 86 741
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 234 508 329 705

588 814 476 186
<
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 691 869 2 449 613
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Tilläggsupplysningar (noter)
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

Avskrivningar
Materiella  anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. 
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Kontorsinventarier 3 år

Not 2   Bidrag  2021 2020
RF-bidrag * 5 171 000 4 284 600
Övriga bidrag 24 206 38 380
Summa     5 195 206 4 322 980

Not 3 Nettoomsättning 2021 2020
Idrottsverksamhetens intäkter 458 807 350 900
Sponsorintäkter 100 000 135 416
Summa 558 807 486 316

Not 4 Förbundskostnader 2021 2020
Material 173 814 46 911
Priser och medaljer 32 279 16 581
Träningskostnader 133 773 288 716
Tävlingskostnader 52 893 40 145
Resor/kost o logi för aktiva, ledare samt pliktdomare 973 577 -
Licenser 27 104 -
Hyror 29 194 -
Föreläsare 179 035 -
Webbkostnader 237 843 -
Utbildning 52 948 -

1 892 459 392 353

Not 5 Övriga externa kostnader 2021 2020
Lokalkostnader 129 909 142 992
Resekostnader 142 815 259 241
Kost o Logi 81 709 232 922
Kontorsmaterial 20 166 10 891
Tele och post 17 936 22 023
Företagsförsäkringar 38 600 40 870
Revisionsarvoden 71 144 80 481
Sammanträdeskostnader - 43 961
Övriga externa tjänster 424 832 513 948
Övriga externa kostnader 36 712 24 199
Övrigt 51 572 36 245

1 015 395 1 407 773
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Not 6 Medelantalet  anställda 2021 2020
Kvinnor 0,3 0,1
Män 3 2,3

Not 7 Inventarier 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 134 040 91 250
Årets investeringar 24 530 42 790
Försäljningar och utrangeringar -26 789 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 131 781 134 040
Ingående avskrivningar enligt plan -105 514 -85 920
Försäljningar och utrangeringar 26 789 -
Årets avskrivning -22 441 -19 594
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -101 166 -105 514
Bokfört värde 30 615 28 526

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31
Folksam 38 600 38 600
Sporrong - 2 440
Övrigt 282 103 75 000

320 703 116 040

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31
Semesterlöner 179 508 78 705
Revisionskostnader 55 000 55 000
SOK-bidrag - 65 000
Övriga poster - 131 000

234 508 329 705

Not 10 Eget kapital Balanserat Ändamåls Totalt
kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 1 015 777 957 650 1 973 427
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel - -182 896 -182 896
Reservering av ändamålsbestämda medel:
- Landslagsstöd X, uppbokat 2021 130 000 130 000
- Stöd SOK talang 2022, uppbokat 2021 24 896 24 896
- Återstart Corona 2021 750 000 750 000
- Återstart Corona Elit X 400 000 400 000
Årets resultat 7 628 7 628
Utgående balans 1 023 405 2 079 650 3 103 055

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapens slut
Inga väsentliga händelser som kräver ändring eller upplysning har inträffat mellan 
balansdagen och dagen för undertecknandet
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