
Svenska Fäktförbundets Protokoll KMK 22-03, 2022-03-23   
Kommittén för marknadsföring och kommunikation Teamsmöte    
    
Närvarande:    
Ana Valero-Collantes, ordförande, Michael Erenius, Ulf Sennerlin, Bengt Boogh, Daniel 
Lazer och Pierre Thullberg    
      
    
§ 1 Mötets öppnande och mötesformalia    
Ana förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. Michael utsågs att skriva 
protokoll.    
  
§ 2 Föregående protokoll  
Föregående protokoll gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna. 
 
§ 3 Junior – SM 
Diskuterades hur vi löser bilder från JSM. Rapporterades att Åsa ska försöka få tag på en 
fotograf och Ana avsätter lite i budgeten för detta. Ulf är plan B vad gäller fotografier. 
Jonathan tar med sig ”kitet” från MF19 för videostreaming. Ana kommer att vara standby 
och hjälpa Jonathan. 
Konstaterades att vi måste få tag på Rolluppen – Ana tar på sig att göra detta med hjälp av 
Marcus Rönnmark.  
Backdropen kan vi dock inte ta med till JSM. 
 
§ 4 SM 23–24 april 
Ana behöver hjälp med att få kontakt med arrangören Uppsala angående vad som behövs 
göras. 

1. Klubben behöver upprätta kontakt med lokala medier och tillsätta en 
pressansvarig. 

2. Fråga om klubben kan hjälpa till med streamingen.  
3. Om man klubben kan supporta de från KMK som jobbar på tävlingen med kaffe och 

förtäring under dagarna. 
 
Daniel kan eventuellt komma och kommentera. 
 
§ 5 Junior- och Kadett- VM i Dubai 2–10 april  
Uttagningen är klar och finns på webben. Här framgår också vilka som är ledare. 
Konstaterades att det är stora kostnader för dataöverföring från Dubai. 
Upplägg: gruppbild i början av dagen på de individuella tävlingarna och sedan redovisning 
av resten av bilderna och en rapport i slutet av dagen. 
Ana, Daniel och Michael arbetar på hemmaplan med bevakningen/rapporteringen. 
 
§ 6 U-23 EM i Tallin 27–31 maj 
Vi vet i dagsläget om någon kommer att ställa upp. 
 
§ 7 EM i Antalya 17–22 juni 



Ana är på plats i Turkiet. På hemmaplan arbetar Daniel och Michael. 
 
§ 8 Samarbete med KLL och Sponsorskommittén  
Med KLL så harr detta inte kommit så långt än. 
 
Sponsorskommittén har varit i kontakt med Ana och Pierre ett antal gånger. Man har 
tydliggjort olika roller och diskuterar landslagsprofilerande material – dvs. intervjuer och 
porträtt på professionell nivå.  
 
§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 20 april klockan 19–20 

 


