Svenska Fäktförbundets
Kommittén för marknadsföring och kommunikation

Protokoll KMK 21-06, 2021-11-02
Teamsmöte

Närvarande:
Ana Valero-Collantes, ordförande
Michael Erenius
Daniel Lazer
Ulf Sennerlin
Förhindrade
Bengt Boogh, Daniel Lazer
Adjungerad:
Pierre Thullberg
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Pierre utsågs att skriva protokoll.
§ 2 Godkännande av protokoll
Förra mötets protokoll KMK21-04 godkändes.
Kommentarer till vissa punkter i föregående protokoll:
• Michael ska titta på möjligheterna med nyhetsbrev ur ett innehållsperspektiv.
Michael och Ana ska möte inom kort.
• Vilka tävlingar får vilken bevakning (dokumentet kommunikationsplan tävlingar).
Ana fixar.
• Kvalitén på de sociala medierna: Innehållskvalitén är numera väsentligt högre än
tidigare vilket också syns på visningsstatistiken. Bilder och videos är ofta mycket
bra och Ulf har framgångsrikt provat sätt att producera video med intressanta
berättelser. Fortfarande kan innehållskvalitén variera och det kan ibland vara
påkallat att hitta sätt att särskilt lyfta fram det bästa innehållet. Visst innehåll bör
helt hänvisas till andra kanaler (till webb och nyhetsbrev).
Beslut: Kommunikationsplanen ska följas, dvs information av ”intern karaktär”, typ
anmälningspåminnelser etc ska inte finnas på t ex Facebook.
• Det saknas skriftligt redaktionellt innehåll, framför allt längre texter. Idéer är elever
vid medieutbildningar eller andra som kan skriva men det behövs. Anekdoter med
någon rolig bild, kortare intervju med någon, grattis på födelsedagen etc kan vara
idéer.
§ 3 Händelser på Facebooksidan
Ett inlägg om svenska tävlingsframgångar vid en juniortävling i Budapest förorsakade en
debatt som hade otrevliga övertoner söndagen 31 oktober. Sannolikt hade konflikten flera
olika bottnar. Enligt kommunikationsplanen har facebooksidan Svensk Fäktning inte till

syfte att vara forum för debatt utan ska stärka Svensk Fäktnings varumärke. De inlägg som
hade aggressiv karaktär raderades därför.
§ 4 Inkommande meddelanden på Facebook
Ett inkommande mess på Facebook hade inte uppmärksammats vilket förorsakat
irritation hos avsändaren.
§ 5 Kommittémedlems avgång
Carola Petrini har meddelat sin avgång ur KMK.

§ 6 Kommande möten
Nästa möte: Måndagen den 15 november kl 10-00-20.30
2021-11-02/PT
Utestående frågor
Fråga/ämne
Riktlinjer för
Facebookinnehåll

Uppkom vid möte
20-11-04
Deadline 21-06-01

Webbadress till
”Fäktkanalen”

KMK:s info och
presentation

20-11-18
Pierre tar upp med
AGoodID vid nästa
möte
20-11-25
Deadline 21-06-01

Anmärkning
Följa kommunikationsplanen.
• Hur formulera så att syftet uppfylls.
• Undvika att t ex använda Facebook för att snabbt
sprida viktig men mycket ”intern” information, typ
coronainformation eller NIU.
• Hålla hög kvalité och kreativ nivå på bilder och
innehåll för att locka följare utanför ”fäktfamiljen”.
• Identifiera fler sätt att skapa/få tillgång till attraktivt
innehåll
Skapa en länk som heter www.svenskfaktning.se/faktkanalen
som länkar till www.solidsport.com/faktkanalen

KMK:s verksamhet och medlemmarna i kommittén behöver
kommuniceras tydligt

