
Svenska Fäktförbundet  
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik  
  
  
Möte KIP22-08, 2022-09-21 
  
Närvarande:  Pia Björk, Otto Drakenberg,  Per Palmström, Thomas Persson, Jonas 
Thunberg 
Förhindrade: Åsa Andersson, Ana Valero-Collantes 
Adjungerad: Pierre Thullberg 
  
§ 1 Mötets öppnande  
PB öppnade mötet och utsågs till ordförande då AVC hade förhinder. PT utsågs till 
sekreterare.  
  
§ 2 Förra mötet 
Protokollet från 2022-08-23 godkändes med följande rapporter och tillägg: 
 

• Kongress NFU: Något förvirrad, protokoll har ej kommit ännu, beslutades att nästa år 
också ordna samlat NM men då i Haapsalu, Estland; beslut om att göra NFU juridisk 
person under året,  

• IOK/FIE tillåta ryskt deltagande igen: FIE COMEX är inte överens. IOK fattar beslut 
november. Läget osäkert och påverkas sannolikt av krigsutvecklingen. 

• EFC ordförandeval: Kandidat Pascal Teschs kampanj förefaller gå ganska dåligt,  
• Kandidat Nikolay Mateev har representerat EFC vid inofficiell konferens med 

zonförbundens presidenter i Dubai och fått stöd för sitt program och sin kandidatur. 
Ana har sammankallat EFC Comex som tagit avständ från denna process och gjort 
klartt att Mateev inte har speciellt stöd. 

• Söka bidrag: Bidrag 40.000 sökt från RF för att förbereda val under under 2023 
• Otto har talat med de två presidentkandidaterna till EFC: Mateev och Tesch.  
• Ana och Otto representerar på FIE-kongressen 
• Daniel Lazer och Pia Björk har gått NILE-kursen del 1. Målsättning, retorik, hur man 

bygger upp ett bra tal, mycket hands on. De förefaller båda nöjda med utbildningen 
som är påkostad för att vara idrottsutbildning.  

  
§ 3 Överklagande till Förvaltningsrätten 
RF har yttrat sig 12 juni. SvFF yttrade sig 26 juni. RF yttrade sig på nytt (hjälpt av tre 
advokater från MAQS) den 14 september.  
Argumentationen är att SvFF har möjlighet att påverka demokratiskt och därför ska 
förbundet inte kunna överklaga. De hävdar också att syftet med EKMR är att demokratin 
ska gälla. 
SvFF har yttrat sig den 21 september och begärt att rätten ska driva på så att målet 
avslutas innan årsskiftet. Centrala argument är att det utan tvekan föreligger jäv, att alla 
rekvisit enligt EKMR uppfylls, att demokrati inte bara är majoritetsstyre utan att det även 
är rättsstat,  
 



§ 4 Deltagande kongresser 
Extrakongress EFC 1 oktober (ordförandeval) i Warzawa: OD deltar digitalt 
Ordinarie kongress FIE-kongress FIE, Lausanne i november: OD och AVC deltar 
  
§ 5 Nationell idrottspolitik 
Underlag från PT angående möjlig debattartikel och idéer till motioner att läggas fram vid 
nästa RIM diskuterades. Möjlig nominering av PP till ordförandeposten i RF diskuterades.  
 
§ 6 Nästa möte  
Nästa möte äger istället rum den 26 oktober. Då ska även förslag till SI diskuteras. 
 
  
/PT 
  
 


