
Svenska Fäktförbundet  
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik  
  
  
Möte KIP, 2021-12-07 kl. 21.30  
  
  
Närvarande:  Pierre Thullberg, Per Palmström , Åsa Andersson, Otto Drakenberg, Pia Björk 
Förhindrade: Ana Valero-Collantes, Jonas Thunberg 
  
§ 1 Mötets öppnande  
AVC öppnade mötet. AVC utsågs till sekreterare.  
  
§ 2 Förra mötet 
NFU: Nytt koncept med alla tävlingar samtidigt. Nordiskt samarbete om fysioterapeuter vid 
mästerskap. 
  
§ 3 Överklagande till förvaltningsrätten  
Förvaltningsdomstolen i Stockholm avvisade SvFF:s överklaganden med hänvisning till 
överklagandeförbudet och menade att EKMR (Europeiska konventionen om mänskliga 
rättigheter) var tillämplig. 
 
Per har inlett arbetet med att formulera ett överklagande till kammarrätten. Den 
nuvarande strategin är att klaga på de principiella besluten. Denna strategi bör köras i 
botten. Den kommunikativa aspekten av att det inte som att spela VM-final i fotboll utan 
en domare – vilken roll spelar reglerna om offside om de inte tillämpas. Hur fungerar det 
med den negativa föreningsfriheten? 
 
Nästa strategi är att klaga på beslut som direkt berör oss, till exempel konkreta besked om 
bidrag mm. 
 
§ 4 FIE-kongress 2021 
Pia hade en stark kandidatur som lockade många röster och även Ana fick förvånande 
många röster med hänsyn till att den svenska delegationen var i tydlig opposition. 
 
Frågan kom upp på dagordningen och diskuterades under 75 minuter på kongressen. 
Artiklarna i internationell idrottspress hade betydelse och var mycket impopulära hos 
Usmanov. 
 
Stämningen upplevdes som hotfull. Advokaten Krylov nämnde att Poltava kunde 
återkomma. Usmanov antydde att han kunde komma att ta till rättsliga åtgärder eftersom  
 
Finska stödet från Joonas var väsentligt. Claudia Bokl och Tommasewski som också 
yttrade sig blev inte väl bemötta.  
 
Åtgärder med anledning av det inträffade:  



IOK:s Thomas Bach har inte varit förtroendeingivande. Hans tydliga ställningstagande var 
betydelsefullt och att IOK anser att kvalsystemet är välbalanserat mellan lag- och 
individuell kvalificering. Per ska klaga hos IOK och hos Gunilla Lindberg. Frågan är vad 
man ska göra.  
 
Fortsätta att bygga allianser med andra länder. Danmark, Storbritannien och Sverige har 
en del pengar för att arbeta med good governance. Finland är med. Tyskland, 
Nederländerna, Belgien och Norge är prospects.  
 
Få ett tydligare committment om stöd från RF. 
 
Förslag om ändringar av statuter till FIE. 
 
§ 5 Uppföljning 2021 och strategiska initiativ för 2022 
Årets strategiska initiativ för detta område har fungerat bra och inriktningen bör fortsätta. 
 
§ 6 RF:s träff för internationella representanter 
Pia har möjlighet att delta. Ana kan förhoppningsvis delta.  
 
  
/PT 
  
 


