
KFU     Protokoll KFU22-01, 2022-06-15 
 
Närvarande: Thomas Persson (ordf), Åsa Andersson, Gustaf Rasin,  
Förhindrade: Bengt Boogh, Thomas Åkerberg 
Adjungerad: Pierre Thullberg 
 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Rapporter om nuläge  

SDF-organisationen 

Robert Grubb (Sundsvall), Muhannad Al-Nuaimi (Köping), Malin Wiborgh 
(Stockholm), Fredrik Melander (Lund), Västsvenska, kolla med Bengt Boogh  

Tränarutbildning  

Just nu pågår Lektionsgivning värja del 1 och del 2 på Stensunds folkhögskola. 
Del 3 kommer inte att genomföras under 2022. Nästa vecka börjar Fäktträning 
i grupp på Stensund. Lektionsgivning i florett ska genomföras i höst.  

Föreningsledarutbildning  

Gustaf Rasin har tackat ja till att ansvara. Rapport om ordförandeprogrammet 
kommer.  

Ordförandeprogrammet förefaller ha varit bra. Vissa föll ifrån p g a förseningar 
som orsakades av corona. Bra med modererade möten i nätverk.  

Nya föreningar-föreningsutveckling  

Swedbankproblematiken: Det är generellt mycket svårt för nya föreningar att 
få bankkonton. Det verkar ta minst 5-6 månader. Föreningar har även 
rapporterat om svårigheter att byta ut kontotecknare. 

Plan återstartsstöd föreningar omgång 2: Projektinformation finns nu utlagd. 
Tanken är att projekten ska genomföras under första halvan av hösten.  

https://fencing.se/foreningsledare/projektstod-till-foreningar-2022-23/ 

https://fencing.se/foreningsledare/projektstod-till-foreningar-2022-
23/projektstod-if-aterstart/  

Rapport om RF-projekt: 65+, inkludering, skolsamverkan  

Dessa projekt pågår och kommer att rapporteras av efter sommaren.  



Föreningsundersökning 

Projektet kommer att rapporteras under hösten. 

3. Rekrytering till KFU 

 

Kommittén och arbetsgrupper 

Tanken är att kommittén ska vara beslutande och ansvarig för genomförandet 
av strategiska initiativ. Arbetsgrupperna (I nuläget tre: Tränarutbildning, 
föreningsledarutbildning, nya föreningar/föreningsutveckling) ska ansvara för 
det operativa genomförandet av ett strategiskt initiativ var. Beslöts 

Att formulera instruktioner och genomföra en rekryteringskampanj via 
fencing.se/sociala medier 

4. Nästa möte 

Kallelse till nästa möte går ut efter sommaren 

5. Mötets avslutande 
 
 
 
Alla presenterade sig. Konstaterades att kommitténs senaste möte var 11 november 2021 
och att det är oklart hur många ledamöter som kvarstår. 

 
1. Kommitténs sammansättning 

Till nästa möte behöver frågan om ledamöter beredas. Liksom hur arbetsgrupperna ska 
sättas ihop. Thomas, Åsa och Pierre tog på sig att gno på med detta. 
 

2. Arbetsgrupper 
Bordlades till nästa möte 

 
4. Budget för KFU  

Förslag till budget diskuterades enligt bilaga. Budgeten tas upp till slutlig behandling vid 
nästa möte då förhoppningsvis mötet är mer fulltaligt. 
 

5. Nästa möte äger rum onsdag 8 juni kl 19.00-20.30 

 

/PT 


