
Svenska Fäktförbundet  

Protokoll från möte med KLL  2022-08-15 

 
Närvarande:    

Leif Högström, ordf. (LH) 

Jerri Bergström (JB) 
Ulrika Thorin (UT) 

Göran Flodström (GF) 

 
    

Adjungerade:    

Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 

Tomasz Goral, ordförande i DK 
 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 

§ 2 Fastställande av agenda 

 
Beslutades:  

att fastställa agendan enligt förslag 

 

§ 3 Föregående protokoll 
 

Beslutades:  

att lägga protokoll 2022-09-08 till handlingarna 
 

§ 4 Topp och talang, nomineringar 

 
Rapporterades att förslag har inkommit från FK, stämts av med LH och FK har skickat in 

nomineringar av: 

- Christopher Kelly 

- Emma Fransson 
 

FK florett har (ännu) ej nominerat. 

§ 5 Grupp för uttagningssystemet/Svensk ranking 

Styrelsen har beslutat att under GF:s ledning tillsätta en arbetsgrupp för att se över, 
uttagningssystem, Svensk Ranking och värnandet om det svenska tävlingssystemet. Olika 
kommittéer har nominerat. Första möte planerat till måndag 24/10. PE sekreterare. 

Kallade är: Göran Flodström KLL, Johan Hårleman Sponsorkommittén, Åsa-Lena 

Andersson TK och KFU, Ulf Sandegren FK, Maria Elmfeldt FK, Pia Björk TK, Thomas 
Åkerberg KFU, Peter Ejemyr, TK och sekreterare.   

§ 6 Strategiska initiativ 2022 



Genomgicks och färgsattes baserat på kommittén bedömning av uppfyllandegrad. Se 

https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/Styrelsen2/Eet9li82U7NBpoZVf91O5rcBTkdLGU
d3mEhwyzfjCP9MFQ?e=PDFyMM 

§ 6 Strategiska initiativ 2023 

Diskuterades Strategiska Initiativ för verksamhetsåret 2023. 

Beslutades: 

att LH ansvarar för att skriva utkast till nya SI. 

(se 

https://svenskidrott.sharepoint.com/:f:/s/KLLLandslagochidrottsutveckling/EjRHn8vDuQp
PjrH5omjQa38BWa1KbQeXA-ySezdRRRBjog?e=HmSK9P) 

§ 7 Licenser AA 

Diskuterades implementeringen av Athlete Analyzer i landslagsverksamheten. 

Beslutades: 

att i de fall klubben inte har eget avtal med AA så står förbundet för konton för des som är 

A-kandidater bland seniorerna samt de 4 bästa juniorerna. Övriga hänvisas till att få 

konton från hemmaklubben. 

§ 8 Fördelning mellan vapen återstartstöd elit under eliten 

Landslagsverksamheten kommer att kunna disponera 200 tkr återstartsstöd för att främja 

”eliten under eliten”. KLL tolkar detta som i första hand de bästa juniorerna på respektive 

vapen. 

Beslutades  

att reservera 40 tkr till 2023 för ledarkostnader vid EM och VM 2023 (ev. också U23) för 

juniorer. 
 

att i övrigt allokera resterande medel: 

45 tkr till HVJun 
45 tkr till DVJun 

45 tkr till HFJun 

25 tkr till DFJun 
 

§ 9 Budget 23 
 

Diskuterades plan för budgetarbetet inför 2023. Översiktliga planer har inkommit från HV 

och DV. PE tillskriver FK för florett och ber om att få in en basal plan. 

 

https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/Styrelsen2/Eet9li82U7NBpoZVf91O5rcBTkdLGUd3mEhwyzfjCP9MFQ?e=PDFyMM
https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/Styrelsen2/Eet9li82U7NBpoZVf91O5rcBTkdLGUd3mEhwyzfjCP9MFQ?e=PDFyMM
https://svenskidrott.sharepoint.com/:f:/s/KLLLandslagochidrottsutveckling/EjRHn8vDuQpPjrH5omjQa38BWa1KbQeXA-ySezdRRRBjog?e=HmSK9P
https://svenskidrott.sharepoint.com/:f:/s/KLLLandslagochidrottsutveckling/EjRHn8vDuQpPjrH5omjQa38BWa1KbQeXA-ySezdRRRBjog?e=HmSK9P


Beslutades: 

 

att PE kallar UT och LH till ett första budgetmöte den 2/11 kl 12.00. 
 

 

 
§ 11 Nästa Möte 

 

Budgetmöte enligt ovan och nästa ordinarie möte onsdag 23/11 kl 12.00. 
 

Vid protokollet: 

 
 

Peter Ejemyr 


