Svenska Fäktförbundets
Kommittén för marknadsföring och kommunikation

Protokoll KMK 21-07, 2021-11-17
Teamsmöte

Närvarande:
Ana Valero-Collantes, ordförande
Michael Erenius, Bengt Boogh
Förhindrade
Daniel Lazer, Ulf Sennerlin
Adjungerad:
Pierre Thullberg
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Pierre utsågs att skriva protokoll.
§ 2 Föregående protokoll
Godkändes
Kommentarer till vissa punkter i föregående protokoll:
• Michael och Ana har tittat över bildarkivering och principerna för detta. Det kan
finnas möjligheter till förbättringar. Kanske bör urval enligt t ex kategorisering
”actionbilder” etc göras.
• Vilka tävlingar får vilken bevakning (dokumentet kommunikationsplan tävlingar).
Ana fixar.
Nästan klar
§ 3 Strategiska initiativ och budget
Ana visade förslag till strategiskt initiativ och budget som diskuterades. Utifrån de
erfarenheter som gjorts är det väsentligt att fokusera på att systematiskt bygga upp
verksamheten. Eventuellt bör SI för 2022 vara ganska återhållet för att skapa utrymme att
lösa de viktigaste uppgifterna på ett bra sätt och undvika hög stress i KMK:s organisation.
Samtidigt finns det nya bra idéer om podcasts och andra sätt att nå ut.
Ana återkommer till KMK med reviderat förslag till budget och SI 2022.

§ 6 Kommande möten
Nästa möte: Tisdagen den 7 december kl 19-00-20.30
2021-11-18/PT

Utestående frågor
Fråga/ämne
Riktlinjer för
Facebookinnehåll

Webbadress till
”Fäktkanalen”

KMK:s info och
presentation

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

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

