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Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-03, 2022-02-13       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD) – ej närvarande 10:15-10:33 (§31 och §33) 
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Mats Svensson (MS)  
Patrik Joelsson (PJ)  
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
 
Förhindrade: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
Fredrik Eriksson (FE)  
Johan Hårleman (JH)  
 
§22 Mötets öppnande (OD) 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
 
§23 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)  
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§24 (Beslut) Styrelseprotokoll S22-02 20220130, inkl. genomgång av action points 
(PB) 
PB gick igenom action points (se 4 översta punkterna i nedanstående tabell). 
 
Beslöts  
att lägga protokoll S22-01 20220102 till handlingarna. 
 
§25 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD)  
Beslöts  
att lägga protokoll KFU 2021-10-18, KFU 2021-11-30, KMK 21-05 till 21-08, KMK22-01 
2022-02-02 och TK 2022-02-10 till handlingarna. 
 
§26 (Diskussion) Årsredovisning att föreläggas årsmötet (PT)  
PT gick igenom utkast till årsredovisning 2021. Styrelsen ombades ge inspel senast 
20220217. 
 
§27 (Diskussion) Verksamhetsberättelse 2021 att föreläggas årsmötet (PT) 
PT gick igenom utkast till verksamhetsberättelse 2021 som bör fastställas vid nästa 
styrelsemöte S22-04 20220224. Bl.a. bör ansvariga kommittéer avrapportera respektive 
strategiska initiativ (milstolpar). Deadline: 20220223. 
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Inspel av punkter som bör lyftas är domarsystemet och good governance aktiviteter under 
2021 (RIM, OS-uttagningssystem FIE). För Fäktstiftelsen bör individer som bidragit 
nämnas. KLL ombeds ange antal senioraktiva fäktare „i satsning“ och reflektera över 
lämpliga mått för landslagsverksamhet. 
  
§28 (Diskussion) Strategiska initiativ och verksamhetsplan 2022 att föreläggas 
årsmötet (OD, PT)   
Dokumentet diskuterades ingående. Ansvariga kommittéer ombads tillföra aktiviteter för 
2022 och om nödvändigt justera milstolpar. Deadline: 20220223. 
 
§29 (Diskussion) Budget (AVC ej närvarande, FE ej närvarande, PT)  

a. Förslag definitiv budget 2021 
b. Förslag preliminär budget 2022  

 
Bordlades till nästa styrelsemöte för beslut. 
 
§30 (Rapport) Valberedningens förslag till årsmötet (PT)  
Styrelsen tog del av valberedningens förslag på ledamöter. Det föreslogs att bjuda in 
valberedningens ordförande till nästa styrelsemöte. 
 
§31 (Beslut) Ev motioner och motionssvar till årsmötet (PT)  
Inga motioner till årsmötet har inkommit hittills. I fall motioner lämnas in innan 20220215 
bör det snabbt utses vilken kommitté ansvarar för motionssvar. 
 
§32 (Rapport) Deltagande och program för verksamhetskonferensen och årsmötet 
inklusive arbetsfördelning (ÅA, PB, OD)  
Program för verksamhetskonferensen har publicerats på fencing.se och anmälning till 
deltagning öppnats. Extern föreläsare kommer snart att bekräftas. TK föreslår att 
presentera konceptet „Mixed lag tävlingar“.  
 
§33 (Beslut) Generalsekreterarens adjungering vid styrelsemöten (PT)  
Det hänvisas till §10 där frågan lyfts angående generalsekreterarens adjungering vid 
styrelsemöten. PT presenterade ett förslag till förtydligande av arbetsordningen. 
 
Beslöts  
att anta förslaget. 
 
§34 (Diskussion) Ytterligare åtgärder med anledning av Susanne Meckbachs 
utredning (ÅA)  
Styrelsen tog del av rapporten “Trygg idrott inom Svensk Fäktning”. 
    
Beslöts 
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att ge Svenska Fäktförbundets kommittéer i uppdrag att med utgångspunkt i detta 
document återkomma skyndsamt med förslag på inriktning och aktiviteter inom sitt område 
 
att i så stor utsträckning som möjligt inkludera utvecklingen av förbundets verksamhet 
inom Trygg Idrott i verksamhetsplan och budget för året 
 
att ÅA, i egenskap av värdegrundsansvarig inom förbundet, har det samordnande 
ansvaret för dessa aktiviteter. 
 
§35 Övriga frågor 
Nytt datum för nästa styrelsemöte är 20220224 i stället för 20220227. 
 
§36 Mötets avslutande  
OD förklarade mötet avslutat kl.13.04. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 
 
 
 

Agenda punkt Action point Vem När Status 
§135 Kontakta Jonas Stier som talare för 

verksamhetskonferens 
ÅA S22-1 JS har avböjt; ÅA 

kontaktar andra 
föreläsare; 
Programm publicerat 
på fencing.se – kan 
stängas 

§4 Uppföljning av revideringar i SvFF 
arbetsordning 

GS, KIP S22-3 Tas upp vid nästa 
KIP möte – kan 
stängas 

§10 Kontroll i arbetsordningen ang adjungering GS S22-3 Se §33 – kan 
stängas 

§13 Tillsättning av en utredning för eventuella 
kriterier vid val av ledamöter till kommittéer 

Styrelsen S22-5 Tas upp vid 
verksamhetskonfere
ns  

§26 Synpunkter på förvaltningsberättelsen Styrelsen 20220217  
§27 Avrapportering 2021 milstolpar strategiska 

initiativ (direkt i Wordoriginal mappen) 
Ansvariga 20220223  

§28 Aktiviteter för 2022 och ev. justering av 
milstolpar (direkt i Wordoriginal mappen) 

Ansvariga 20220223  

§30 Bjud in ordförande för valberedningen GS S22-4  
 


