
+Svenska Fäktförbundet  
Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik  
  
  
Möte KIP22-09, 2022-10-26 

  
Kallade: Pia Björk, Otto Drakenberg,  Per Palmström, Thomas Persson, Jonas Thunberg, 
Åsa Andersson, Ana Valero-Collantes 

Närvarande:   
Förhindrade:  
Adjungerad: Pierre Thullberg 

  
§ 1 Mötets öppnande  
  
§ 2 Förra mötet 
Protokollet från 2022-09-21 godkändes med följande rapporter och tillägg: 
 
§ 3 Nuläge överklagande till Förvaltningsrätten 
Målet är nu klart för avgörande. Osäkert när domstolen fäller avgörande. 
Alla handlingar i ärendet finns här: Överklagande RF-beslut 2022 
 
Frågeställningar: 

• Vad ska vi vara beredda att göra/kommunicera om när domstolsbeslutet kommer 
om det är till vår fördel? 
Jävet. Budskapsplattform. Kortsiktigt: Underlag för media. Nuläge 1-3 talpunkter 

• Vad ska vi göra/kommunicera när domstolsbeslutet kommer om det är till vår 
nackdel? 
Jävet. Budskapsplattform. Kortsiktigt: Underlag för media. Nuläge 1-3 talpunkter 

• Borde SvFF uppvakta den nye idrottsministern för att klargöra vad vi inte är nöjda 
med? 
Ja, vi bör uppvakta så snart som möjligt. Åsa gör förarbete tillsammans med Per.  

• Borde vi ha en särskild kommunikationsväg för dessa frågor vid sidan av fencing.se: 
LinkedIn och Twitter? 

 
 
§ 4 FIE-kongressen 
Alla handlingar finns här: 2022 FIE-kongress Lausanne 
 
Viktiga frågor: 
Troligen kommer FIE att besluta att tillåta fäktare från RUS och BLR från om 230101.  

• Vilket besked ska vi lämna till de aktiva/landslagsledningen om detta sker? 
• Kan vi samverka i Norden/Västeuropa/Europa? 

 
Har vi medskick till Ana och Otto om de förslag vi har lämnat (prioriteringar, argument, 
någon som ska dras tillbaka?) 
 



Finns det andra frågor som SWE bör agera aktivt om? 
Ekonomi 
 
 
§ 5 Riksidrottsforum 
Handlingarna finns här: https://www.rf.se/Arbetsrum/Riksidrottsforum/moteshandlingar/  
 
Förslag till ställningstaganden i väsentliga frågor: 

• Idrottens självständighet som strategiskt mål: Idrotten måste upphöra med 
uppgiften att verka i myndighets ställe för att kunna vara självständig 

• Digitalisering som strategiskt mål: Bra 
• Det framtida stödsystemet: Det nuvarande har skapat instabilitet, splittring och 

osäkerhet. Det är mer komplicerat än det tidigare som byttes ut för att det var för 
komplicerat. Beräkningsunderlaget är behäftat med enorma fel (föreningar och 
framför allt ”aktiv i idrott” och kan inte ligga till grund för fördelning av stöd 

• RF/SISU-distrikten i framtiden: RF/SISU behöver prioritera att ge stöd till de mindre 
förbunden framför de större. 

• Trygg idrott: Den utredning av IO och visselblåsartjänsten som genomförts innebär 
inte en oberoende beskrivning och bedömning av sakförhållandena. Det är 
uppenbart att utredarna varit hårt styrda av intressen inom RF. IO måste bli 
betydligt mer, helst helt, oberoende av RF:s övriga verksamhet och RF:s 
medlemmar. Det blir oklart och fungerar dåligt om IO måste ta några andra hänsyn 
än att opartiskt hantera de klagomål som inkommer. Idrotten klarar sannolikt inte 
av att hantera dessa frågor ”internt” att döma av vad som har hänt hittills. RIN och 
IO behöver bli helt oberoende av RF så snart som möjligt och få tvingande 
möjlighet att ingripa. 

 
§ 6 Riksidrottsmötet 2023 
Per har fått kalla fötter när det gäller kandidatur. Den enda kandidaten som nämns är 
Tommy Ohlström.  
 
Frågor 

• Ska vi försöka hitta en kandidat att stödja och nominera till ordförande (dessa två 
kan vara sinsemellan motsägande med tanke på SvFF:s roll) 

• RS-ledamöter, vad ska vi ta oss till? 
• Vilka motioner ska läggas, utifrån förslag till förra mötet samt andra idéer? 

 
§ 7 Budget och SI 
Det är dags att formulera verksamhetsplan SI och budget för nästa år. SvFF har beviljats 
30.000 kr i projektstöd för 2023 för internationellt arbete med sikte på att förbereda 
valkongresser 2024. 
 

• Aktiviteter under 2023 nationellt och internationellt 
• Arbetsfördelning 

 
 



§ 8 Nästa möte  
Nästa möte äger rum den 17 november. 
  


