
Svenska Fäktförbundet  
Protokoll fört vid möte med KLL via Teams 2022-05-24 
 
 
Närvarande:    
Leif Högström, ordf. (LH) 
Jerri Bergström (JB) 
Göran Flodström (GF)  
Ulrika Thorin (UT) 

 
Adjungerade:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 
Philip Wallenius, valberedningen och antidopingansvarig 
 
Förhinder: 
Christian Gustavsson (CG) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
LH förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 
 
 
§ 2 Fastställande av agenda 
 
Agendan fastställdes enligt förslag. 
 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll genomgicks. 
 
Beslutades: 
att lägga protokoll 2022-04-24 till handlingarna 
 
 
§ 4 Uttagning till VM i Kairo 
 
Beslutades: 
att till VM i Kairo ta ut: 
 
Herrar Florett (ind) 
Felix Petrini 
 
Damer Florett (ind) 
Ester Schreiber  
Miriam Schreiber 
 



Herrar Värja (ind+lag) 
Linus Islas Flygare 
Christopher Kelly 
Axel Mattsson 
Jakob Stymne 
Jonathan Svensson 
(FK kommer senare att ta ut fyra av dessa) 
 
Damer Värja (ind+lag) 
Emelie Mumm  
Elvira Mårtensson  
Sophie Engdal 
Emma Fransson 

 

§ 5 Reflektioner från möte med förbundskaptenerna 

Diskuterades intryck från möte med FK 8/5. 
 
Konstaterades att konsensusuppfattningen kring uttagningskriterier är att de bör vara 
ungefär som nu med ett möte före årsskiftet för att diskutera lagkvalifikation. 
 
Önskemål finns att om möjligt inkludera krav på träningsdagbok.  
 
Beslutades: 
att LH kontaktar Ulf kring träningsdagboksfrågan. 
 
Diskuterades administrativ arbetsbelastning kring mästerskap. 
 
Beslutades: 
 
att KLL kraftfullt avråder från att Svenska Fäktförbundet ska befatta sig med EM eller 
Europacup för U14. UT och LH framför detta till styrelsen den 12/6. 
 

 

§ 6 Hur ser ansvaret ut för KLL:s ekonomi, budget, attester mm. 

PE framhöll behovet av en tydligare ansvarsfördelning kring landslagsverksamhetens 
ekonomi.  

 

§ 7 Plan för arbete med SvFFs värderingar och tryggfäktning (UT) 

Beslutades: 



att avhålla ett fysiskt möte kring detta den 15/8 kl 17-21, hemma hos Leif i Hammarby 
sjöstad, Båtbyggargatan 2. 

 

§ 8 Möte med valberedningen  

Noterades med glädje att valberedningen deltog på detta möte genom Philip Wallenius. 
Diskuterades ”kravprofil” för ledamöter i KLL. Philip tog uppdraget att diskutera detta i 
valberedningen. PE skriver ”kravprofil” till Philip. 

 

§ 9 Vem från KLL kan vara med på styrelsemötet den 12 juni 2022, 9-15? då UT har 
förhinder 

Beslutades: 
att Leif deltar på styrelsemötet den 12/6 
 
 
§ 10 Möjlighet att begära betalning före anmälan 
 
Beslutades: 
 
att personer i landslagsverksamheten som inte betalat sina kostnader i rätt tid kan 
åläggas att betala före det att anmälan sker till tävlingar eller läger. 
 
att alla skulder till förbundet ska vara reglerade före anmälan till tävlingar eller läger. 
 
 
§ 11 Nästa Möte 
 
Se ovan. 
 
 

Vid protokollet: 

 
 
Peter Ejemyr 
 
 


