
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-08, 2022-06-12       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Johan Hårleman (JH)  
Åsa Andersson (ÅA) 
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
Leif Högström (LH),ordförande KLL (9:00-10:00) 
 
Förhindrade: 
Ulrika Thorin (UT)  
Mats Svensson (MS)  
Bengt Boogh (BB) 
Thomas Persson (TP) 
 
§82 Mötets öppnande (OD) 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
Det konstaterades att mötet inte var beslutsmässigt. 
 
§83 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)  
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§84 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll (PT)  
Beslöts  
att lägga protokoll S22-07 20220424 till handlingarna. 
 
§85 (Beslut) Protokoll kommittéer (OD)  
LH rapporterade att KLL ser över uttagningskriterier för landslagen i dialog med 
förbundskaptenerna. Grundprinciper är resultat och aktiv satsning (bl.a. via 
tillämpning av träningsdagbok). De senaste goda lagresultaten i värja underströks 
– eventuellt kan lagen tas ut tidigare. Skador ska förebyggas genom allsidig 
träning. OD gav medskick till KLL att följa upp med förebyggandet av skador. 
 
KLL har också diskuterat den planerade internationella U14 serien och ställer sig 
emot svenskt deltagande. Inspel gavs av Styrelsen. Fäktning är en 
”senmognadsidrott” och det finns stark evidens att elittävlande vid för ung ålder är 
ett dåligt sätt att stödja fäktningens utveckling. Det strider även mot RF:s 
rekommendationer i barnkonventionen. 
 



 
Beslöts 
att SvFF ställer sig emot ett eventuellt U14 förslag vid EFC kongressen i Antalya (16 
juni 2022) 
att frågan diskuteras vidare vid styrelsemötet S22-09, utgående från beslut vid EFC 
kongressen. 
  
KLL har involverat valberedningen för att utöka antalet kommitéledamöter. Det är 
glädjande att nuvarande landslagkaptener har indikerat att de stannar kvar i sina 
roller för kommande år. Strategiska initiativ kommer att diskuteras under KLL 
möte i augusti. 
 
Protokoll från KFU och KIP diskuterades kort. 
 
Beslöts  
att lägga protokoll KFU22-01, KIP22-05, KIP22-06, KLL20200502, KLL 20220502 och 
KLL20220524 till handlingarna. 
 
§86 (Rapport) Kanslirapport (PT) – 40 min 
PT presenterade den omfattande kanslirapporten (se PPT). Detaljbudget från KMK 
och TK/DK efterlystes. Styrelsen stödde förslaget för ökat stöd till 
föreningsutvecklingen. 
 
Emma Sundberg kommer att slutföra hennes 3 projekt runt inkludering, 
skolsamverkan och fäktning 65+ till den 31 augusti. En lösning för eventuell 
fortsättning av dessa projekt bör diskuteras.  
 
§87 (Beslut) Plan digitala konferenser 2022 (JH)  
JH presenterade en reviderad plan där de flesta föredrag ges två gånger för att 
maximera deltagande. ÅA föreslog att ”Trygg fäktning” kan även presenteras den 
12 september. 
 
ÅA är beredd att stödja moderationen av konferenserna. OD underströk att övriga 
styrelseledamöter är välkomna att delta. 
 
Beslöts 
att anta den reviderade planen. 
 
§88 (Rapport) Trygghetsärenden (ÅA)  
 
ÅA rapporterade att hennes arbete med trygghetsärenden löper på i gott 
samarbete med föreningarna (FFF, LUGI). 
 
 
 
 



§89 (Beslut) Tillägg belöningsreglementet (PT)  
PT presenterade ett förslag att ändra kapitel 28 i Arbetsordningen 
(Belöningsreglementet)  med möjligheten att utdela ett särskilt diplom för 
berömvärda insatser till ledare och tränare. 
 
Beslöts 
att anta förslaget. 
 
§90 (Rapport) Debattartikel Aftonbladet (AVC)  
AVC kommer att dela artikeln ”Varför utesluts inte ryska idrottspampar?” 
publicerad 7 juni med Styrelsen.  
 
§91 (Diskussion) Landinfo till landslagsaktiva (AVC)  
Vid mästerskap som hålls i ”riskländer” (t.ex. auktoritär regim) är det viktigt att 
svenska deltagare är medvetna om riskerna i dessa länder. En möjlighet är att 
länka till information från källor såsom UD, Human Watch. 
 
SvFF skickar utav kostnadskäl ingen Chef de délégation. Eventuell krishantering 
utförs av landslagförbundskaptenerna. 
 
§92 (Beslut) Plats och tid för styrelsekonferens  
PT redogjorde för situationen inför styrelsekonferensen i augusti där konsultstöd 
för strategiplanerna har inhämtats. 
 
Beslöts 
att styrelsekonferensen äger rum i Stockholm, med start på lördag morgon 20 
augusti 
att PT tar hand om organisation av konferenslokal och tidsschema. 
 
§93 Övriga frågor 
JH gav en uppdatering om sammansättningen av sponsorkommittén där han är 
ordförande. Övriga ledamöter är MS och Niklas Mårtensson, med Bengt Sjögren 
som adjungerad. Tidigare ledamöter har signalerat beredskap att dela med sig sina 
handlingar. 
 
JH tog även upp frågan om avtackning av tidigare styrelseledamöter. OD påminde 
Styrelsen om belöningstillfället i september i samband med SAF pokalen. 
 
§94 Mötets avslutande  
OD förklarade mötet avslutat kl.11.45. 
 

Justeras       Vid protokollet 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 



 
 

Agenda punkt Öppna punkter Vem När Status 
§45 Bjud in ordförande för valberedningen till 

kommittémöten 
Alla 20220819  

§48 Fastställande av digitala utbildningar  JH 20220327 Se §87. Kan stängas 
§86 Detaljbudget 2022 för KMK och TK/DK  AVC, MS   
§86 Fortsättning/omsättning av Emma 

Sundbergs 3 projekt 
tbd Höst 2022  

§92 Plats och tid för styrelsekonferens 20-21 
augusti 

PT Innan 
20220820 

 

 


