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1. Mötets öppnande 

 
2. Rapporter om nuläge  

SI 1.1 SDF-organisationen och organisation av KFU 

Ingen utveckling av SDF har ägt rum under året vilket begränsar 
möjligheterna till arbetet med föreningsutveckling. Det är svårt att se hur 
den del av SvFF:s verksamhet som sker i direkt kontakt med föreningar 
skulle kunna öka. Snarare borde den minska och därigenom skapa utrymme 
för SvFF att fokusera generella strategier för föreningsutveckling som 
implementeras av SDF.  Svenska Fäktförbundet borde i högre grad arbeta 
gentemot SDF och mindre gentemot föreningar i frågor som rör utbildning, 
föreningsutveckling, tävlingsplanering mm. Detta kräver isåfall en stor 
förflyttning i jämförelse med nuläge? Fråga styrelsen hur SI ska se ut. 

Tränarutbildningar  

Ett råd för tränarutbildning har tillsatts. Det består av huvudsakligen av 
lärare vid tränarutbildningarna. Handläggare Pontus Weman Tell.  
Medlemmar: Ivan Makkai (ordf, lärare Lektionsgivning i värja, utvecklare 
Fäktträning i grupp, Lektionsgivning värja),  Alice Mumm (lärare Fäktträning 
i grupp), Linn Löfmark(lärare Fäktträning i grupp), Patrik Norman (lärare 
Fäktträning i grupp och utvecklare Fäktträning i grupp, Lektionsgivning 
värja), Henrik Lundegard (lärare och utvecklare Lektionsgivning florett), 
Tommaso Marchi (lärare och utvecklare Lektionsgivning florett).  

Planering inför nästa års utbildningar pågår. Bengt Boogh föreslog ökat 
inslag av regionala utbildningar. Förslag: dela upp utbildningen i delar som 
passar för veckoslut och genomför regionalt.  

Föreningsledarutbildning  

Avvakta utvärdering av föreningsordförandeutbildningen. Sannolikt bör ett 
första steg inför nästa år vara att skapa ett kontinuerligt ordförandenätverk 
för föreningar.  

Nya föreningar-föreningsutveckling  



Förening som beviljats medlemskap i SvFF:  ÇaVa Fäktförening. Diskussion 
med Ludosport pågår. De organiserar i nuläget 6 aktiva föreningar. Avsikt att 
starta förening i Skövde med inriktning på sabel finns.  

Satsningen på att stärka föreningarnas administration genom Kivra, Lexly 
och Fäktklubben.se går dåligt. Några föreningar har anslutit sig till 
Fäktklubben.se. Hittills har erbjudandet med stöd att ansluta föreningen till 
Athlete Analyzer inte vunnit gensvar. Två föreningar har anmält sig för att 
genomföra projektet Trygg fäktning i föreningen. 

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

Projektet Skolsamverkan är avrapporterat, dvs material är framtaget. Det 
som återstår nu är information till föreningar och marknadsföring gentemot 
skolor och skolelever. 

Projektet om kartläggning 65+ är formellt avslutat. Någon typ av 
ansträngning bör göras för att uppmuntra denna verksamhet framåt. 

Projektet inkluderingskartläggning är avslutat och åtgärder beslutade. 

Föreningsundersökning 

Thomas Å har haft möten med 40 föreningar via Teams à 60-90 minuter. Alla 
möten finns inspelade på video och under mötena följer Thomas ett 
frågeformulär som omfattar omkring 60 frågor som även noteras skriftligt. 
Thomas räknar med att nå upp till 45 föreningar och därefter sammanställs 
resultaten. Projektet kommer att rapporteras under hösten. 

Trygg fäktning 

Arbetet med de två pågående ärendena fortsätter. Ett digitalt 
informationsmöte har genomförts för att informera om trygghetsprojekt 
med stöd av Projektstöd IF Återstart.  

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.  

I nuläget är det oklart vilka som är intresserade av att sitta i kommittén. En 
rimlig hypotes är att de som är ordförande i respektive arbetsgrupp bör 
delta.  



När det gäller arbetsgrupperna är enbart tränarkommittén helt igång.  

3. Mötets avslutande 
 

/PT 


