
Svenska Fäktförbundet  
Protokoll för möte med KLL  2022-09-08 
 
Kallade:    
Leif Högström, ordf. (LH) 
Jerri Bergström (JB) (Deltog ej) 
Ulrika Thorin (UT) 
Göran Flodström (GF) 
Henrik Lundegård (HL) 
Tommaso Marchi (TM) (Deltog ej) 
Ulf Sandegren (US) 
Maria Elmfeldt (ME) 
Ninni Kysela (NK) 
Marcus Rönnmark (MR) 
 

    
Adjungerade:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator (deltog ej) 
Pontus Weman Tell (PWT), ansvarig fysträning och Talang22 (deltog ej) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Leif öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av agenda 
Beslut: 
att fastställa agendan enligt förslag 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 
att lägga protokoll 2022-05-24 till handlingarna 
 
§ 4 Strategisk Initiativ  
KLL och FK diskuterade de strategiska initiativen inför säsongen 2023 och anser att formulering för 
måste vinna matchen och målen 2028 är bra och ej bör justeras. Vidare diskuterades 2.1 och 2.2 
nuläge och insikter 

Beslut: 
att Leif tar fram ett förslag på uppdatering av Nuläge och Insikter efter dagens diskussion  

§ 5 Återstartstöd eliten under eliten  
 
§ 6 Svensk Ranking  
Efter beslut från styrelsen KLL tillsätta och leda en arbetsgrupp för att bereda frågan om framtid 
uttagningssystem/Svensk ranking inför säsongen 2023-24.  

Beslut: 
att Göran Flodström, Ulf Sandegren och Maria Elmfeldt ska vara med i arbetsgruppen 
att Ge i uppdrag till TK och KFU att utse en eller två personer som ska ingå i arbetsgruppen  
 
§ 7 Athlete Analyzer  
Athlete Analyzer finns inte med i publicerade uttagningskriterier? Hur ser plan och implementering 
ut kring det? Vem ansvarar?  



Beslut 
att 
 
§ 7 Landslagsstöd X och Top & Talang 
KLL och FK diskuterade hur vi kan öka våra chanser att få bidrag framöver. KLL och FK diskuterade 
vem och hur kommunikationen med RF/SOK bör hanteras 
 
Beslut 
att Ulf Sandegren tillsammans med Maria Elmfeldt tar kontakt med RF/SOK    
 
§ 8 Antal FK på ECC/JVC/VC samt internationella Mästerskap 
Givet den begränsade budgeten har vi sällan möjlighet att skicka mer än en FK vilket leder till en 
större belastning för den FK som åker både gällande ansvar och kvalitet  
 
Beslut 
att 
 
§ 9 Vem gör Vad 
KLL och FK diskuterade vilka förväntningar och mandat FK har samt vad som förväntas att FK göra 
relativt KLL och Landslagskordinator.  
 
Beslut 
att vi utgår från nedan ”ansvarsmatris” 
  

Vem gör 
vad? 

VM, EM,  
JVM, JEM 

VC, JVC, ECC 
på Svensk 
Ranking 

VC, JVC, ECC 
utanför Svensk 
Ranking 

 

Anmälningar till 
FIE/EFC 

Kansliet Kansliet Kansliet  

Avstämning 
domarbehov 

--- Kansliet Kansliet  

Anmälan av ev. 
pliktdomare 

--- Kansliet Kansliet  

Anmälan  
ledare 

Kansliet Kansliet Kansliet  

Bokningar boende Kansliet FK / utsedd 
ledare 

Fäktare  

Bokning transfer Kansliet FK / utsedd 
ledare 

Fäktare  

Betalning 
startavgiftger 

Kansliet FK / utsedd 
ledare 

Fäktare  

”Coronabyråkrati” Kansliet FK / utsedd 
ledare 

Fäktare  

     
 
 
 
 
 
 
 


