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Närvarande: Åsa Andersson, Thomas Persson (ordf) , Ivn Makkai, Gustaf Rasin, Thomas Åkerberg,  
Förhindrade: Bengt Boogh 
Adjungerad: Pierre Thullberg 
 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Rapporter om nuläge  

SI 1.1 SDF-organisationen och organisation av KFU 

Ett nytt försök ska göras för att åstadkomma SDF-utveckling under nästa år. 
Samtliga SDF-ordförande ska tillfrågas om att sitta med i arbetsgruppen för 
SDF och bilda basen för att definiera SDF:ens roll. En ordförande ordförande 
behöver utses  

SI 1.2 Tränarutbildningar  

Ivan Makkai rapporterade från tränarutbildningsrådet 

2023 

16-23 juni Fäktträning i grupp 
16-23 juni Lektionsgivning värja del 1  
13-18 augusti Lektionsgivning värja del 2  
13-18 augusti Lektionsgivning florett del 1 

2024 

Fäktträning i grupp 
Lektionsgivning värja del 1 
Lektionsgivning värja del 3 

SI 1.3 Föreningsledarutbildning  

Gustaf: Skriva färdigt slutrapporten. Klart till årsskiftet. Osäkert om Gustaf 
kan ansvara för föreningsledarutbildningen framåt.  

 

SI 1.4 Nya föreningar-föreningsutveckling  

Ludosportprocessen fortsätter. Målsättning: En Ludosportklubb som 
medlem innan årsskiftet. Nästa steg är det praktiska att ta fram stadgar för 
föreningar. 



Fäktklubb i Skövde är fortsatt aktuellt. 

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

Projektet om kartläggning 65+ är formellt avslutat.  

Projektet inkluderingskartläggning är avslutat och åtgärder beslutade. 

Föreningsundersökning 

Thomas Å: Återstår föreningar att intervjua Alingsås. Totalt har 43 föreningar 
intervjuats. Intervjufasen avslutas under november. Mål att ha ett första 
utkast på rapport att presentera i mitten på december. 

SI 4.1 Trygg fäktning 

Arbetet med de fyra pågående ärendena fortsätter  

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 


