
Svenska Fäktförbundets Protokoll KMK 22-01, 2022-02-02 
Kommittén för marknadsföring och kommunikation Teamsmöte  
  
Närvarande:  
Ana Valero-Collantes, ordförande, Daniel Lazer, Michael Erenius, Ulf Sennerlin och Bengt 
Boogh 
    
  
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia  
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Michael utsågs att skriva 
protokoll.  
  
§ 2 Föregående protokoll  
-  
§ 3 Hur arbetet med att bevaka och rapportera har fungerat hittills 
Konstaterades att det har fungerat bra och att vi efter jul har jobbat bra med detta.  
 
§ 4 Möte med KLL 
Ana meddelade att hon kommer att delta på ett möte med KLL där de ska diskutera hur vi 
ska samarbeta framöver - till exempel i samband med kommande mästerskap. Ordförande 
för sponsorskommitén kommer också att delta vid detta möte.   
 
Ana ska diskutera med KLL om vilka bland landslagsfäktarna som kan och vill arbeta med 
sociala medier. Ana ska kontakta en person som tidigare har arbetat med detta och 
försöka sy ihop ett utbildningspaket. 
 
Diskuterades hur svenska fäktare som representerar Sverige på tävlingar bäst benämns.  
 
§ 5 Budget för KMK 
Ana meddelar att det är avsatt en ansenlig summa för kommunikation och 
marknadsföring 2022. Vi får se över vilka aktiviteter si ska genomföra under 2022. 
Pengarna kommer via sponsorskommitén. Vi behöver arbeta med vårt “brand” och vi 
behöver utbilda våra landslagsfäktare kring detta. Det är dock viktigt att vi tittar på vad vi 
mäktar med.  
 
§ 6 Planering framöver 
Nu när restriktionerna släpps kommer det att komma ett antal tävlingar på löpande band. SM 
och JSM närmar sig och de kommer redan nu frågor om streaming. Det framfördes att det 
krävs att arrangörerna utser en medieansvarig. Ana tog på sig att prata med arrangörerna om 
detta.  
I sammanhanget diskuterades även vilka distrikt som har utrustning och var denna finns för 
tillfället. Konstaterades att inte alla i KMK har utbildning på utrustningen. Viss komplettering 
av utrustning behövs, mikrofon och hörlurar, och Daniel gavs i uppdrag att ta fram förslag på 
sådan.  
 
Ulf tog på sig att göra ett utkast till text till de distrikt som har utrustning och som behöver 
komplettera den 



 
 
§ 7 Avtalet med Solidsport 
Avtalet gick ut i augusti 2021, men löper på.  
 
§ 8 Pod 
Bengt och Michael berättade kort om upplägget med podden “Tränare möter tränare” 
 
  
§ 5 Kommande möten  
Nästa möte: Lördagen den 12 februari 2022 kl 16.00-16:30 
 


