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Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-02, 2022-01-30       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Mats Svensson (MS)  
Fredrik Eriksson (FE)  
Johan Hårleman (JH)  
Patrik Joelsson (PJ)  
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
 
 
§9 Mötets öppnande   
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
  
§10 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD) 
 
FE lyfte en formell punkt ang. PT som adjungerad vid styrelsemöte. PT kontrollerar i 
arbetsordningen. Det hänvisades till protokoll från styrelsemöten där PT förekommer som 
adjungerad. 
 
Beslöts 
 
att tillsvidare anse att PT är adjungerad till styrelsemöten. 
 
Övriga frågor: 
UT anmälde en punkt från KLL ang. uttagningskriterier till landslag. 
OD  bad om en uppdatering ang. belöningar. 
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§11 (Beslut) Styrelseprotokoll S22-01 20220102, inkl. genomgång av action points (PB) 
 
 
PB gick igenom action points (se 4 översta punkterna i nedanstående tabell). 
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Beslöts  
 
att lägga protokoll S22-01 20220102 till handlingarna. 
 
§12 (Beslut) Protokoll från kommittéer (OD) 
 
Beslöts  
 
att lägga protokoll KLL 2022-01-12, KLL 2022-01-25 och TK 2022-01-12 till handlingarna. 
 
§13 (Beslut) Förslag från KLL ang. arvodering ledare/tränare, Bältesspännarna, ny ledamot 
(UT) 
 
KLL följer arbetsordningen kapitel 16.1.2 för arvodering av ledare/tränare (information, beslut ej 
nödvändigt). 
 
KLL föreslår att inte dela ut Bältesspännarpriser (för årets bästa prestationer) för 2021. Styrelsen 
diskuterade förslaget ingående och gick till omröstning. 
 
Beslöts 
 
att anta KLLs förslag att inte dela ut Bältesspännare för 2021. 
 
En omnämning av fina insatser i 2021, t.ex. vid kommande årsmöte föreslogs. 
 
Göran Flodström föreslås som ny ledamot i KLL. Styrelsen gav inspel om vikten av diversitet 
(vapen, kön, ort) inom kommittéer, också med tanke på framtiden. Ordförande för kommittéer 
är ansvariga för rekrytering av ledamöter.  
 
Beslöts 
 
att anta KLLS förslag av ny ledamot 
 
att tillsätta en utredning för att fastslå eventuella kriterier för ledamöter i kommittéer, detta 
efter verksamhetskonferensen i mars 2022. 
 
 
§14 (Rapport) Ekonomi: Rapport från bokslut och Budgetgruppen (PT, AVC) 
 
PT gick igenom det avklarade bokslutet samt den preliminära budgeten 2022. 
AVC bekräftade att Budgetgruppen fortsätter att samla inspel från kommittéerna. 
 
§15 (Beslut) Återstartsplan (PT) 
 
PT gick igenom ett förslag för finansiella stöd, med fokus på barn och ungdom, jämställdhet, 
etnisk integration och personer med funktionshinder. 
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Beslöts 
 
att anta förslaget. 
 
§16 (Beslut) Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 
 
Bordläggs till nästa möte som även förlängs med två timmar och eventuellt äger rum in persona, 
beroende på gällande pandemirestriktioner. 
 
§17 (Beslut) Fastställande av röstlängd 
 
PT presenterade förslag av röstlängd inför årsmötet. 52 föreningar förekommer i listan. 
 
Beslöts  
 
att fastställa röstländgen i enlighet med förslaget. 
 
§18 (Beslut) Revidering plan digitala utbildningar (JH) 
 
Beslöts 
 
att respektive ansvarig för de digitala utbildningarna bekräftar datum med JH. 
  
§19 (Rapport, beslut) Utredning om FFF (ÅA)  
 
ÅA rapporterade från utredningen, inklusive svar från FFF. Styrelsen tackade ÅA för engagemang 
och goda framsteg.  
 
Beslöts 
 
att ge ÅA i uppdrag att fortsatt handlägga ärendet rörande FFF med utgångspunkt i föreliggande 
förslag till skrivelse och under våren och sommaren återrapportera arbetet vid lämpliga tillfällen 
 
att ÅA fortsätter att arbeta med ärendet och att ytterligare åtgärder inom Svenska 
Fäktförbundet med anledning av de rekommendationer som utredningen av Susanne Meckbach 
lämnat tas upp vid nästa styrelsemöte. 
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§20 Övriga frågor  
 
UT presenterade ett förslag på svar från KLL ang. uttagningskriterier. Styrelsen bekräftade att de 
har delegerat till KLL att ansvara för landslagens uttagningskriterier och därmed även att svara 
på förslaget som hade lyfts av en medlem i svensk fäktning. 
 
Belöningsnämnden kommer att mötas tidigast i juli-augusti. OD föreslog att belöningar delas ut 
vid årsmötet. 
  
§21 Mötets avslutande (OD) 
 
OD förklarade mötet avslutat kl.12.05. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 
 

Agenda punkt Action point Vem När Status 
§131, §5, §14 Klarläggning av ekonomin för 

domarutbildning 
MS/DK S22-1 Ekonomin klarlagd 

(PT) – kan stängas 
§134 Diskutera samarbete sponsringgruppen, 

KMK, KLL 
FE, AVC, 
UT 

S22-2 Möte planerat 16/02 – 
kan stängas 

§135 Kontakta Jonas Stier som talare för 
verksamhetskonferens 

ÅA S22-1 Väntar på besked; ÅA 
och PB ansvarar för 
preliminärt programm 

§4 Uppföljning av revideringar i SvFF 
arbetsordning 

GS, KIP S22-3 Tas upp vid nästa KIP 
möte 

§10 Kontroll i arbetsordningen ang adjungering GS S22-3  
§13 Tillsättning av en utredning för eventuella 

kriterier vid val av ledamöter till kommittéer 
styrelsen S22-5 Tas upp vid 

verksamhetskonferens 
     

 


