
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-09, 2022-08-20 och 21     
 Idrottshuset  
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Johan Hårleman (JH)  
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Mats Svensson (MS)  
Bengt Boogh (BB) 
Thomas Persson (TP) 
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerade:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
Christian Lindquist (CL), ordförande Valberedningen 
Emma Sundberg, projektledare inkludering (§103) 
Jenny Claesson, AddGender AB (§103) 
Peter Amazeen, (§102) 
 
§95 Mötets öppnande (OD) 
 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 15:50 (20220820). 
 
§96 (Beslut) Fastställande av dagordning (OD)  
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§97 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S22-08 20220612  (OD)  
 
Beslöts  
att lägga protokoll S22-08 20220612 till handlingarna. 
 
§98 (Beslut) Protokoll kommittéer KLL 22-08-15 (se bilaga), TK20220706 
(se bilaga) (OD)  
 

A) Protokoll KLL 22-08-15 
Styrelsen gav inspel till UT på KLL protokollet §7 Förslag till förbättringar 
av svensk ranking.  
 
Beslöts  
att  ge KLL i uppdrag att tillsätta och leda en arbetsgrupp för att 

bereda frågan om framtid uttagningssystem/Svensk ranking inför 
säsongen 2023-24. 

 



att  KLL ansvarar för att de övriga  intressenterna gällande nationellt 
ranking- och uttagningssystem (TK, KFU, arrangörer, aktiva, 
deltagande föreningar etc) ges möjligheter att lämna synpunkter till 
arbetsgruppen och påverka ett eventuellt förslag. 

 
att ett arbetsgruppens förslag lämnas till styrelsen samtidigt som 

beredningen av frågan rapporteras i ett skriftligt dokument med klara 
ramar, konsekvensanalys, effekt, risker och fördelar.  

 
att lägga protokoll KLL 22-08-15 till handlingarna. 

 
B) Protokoll TK20220706 
MS gick igenom de främsta ändringar till Tävlingsbestämmelserna (TB) 
som gäller fr.o.m. 1 september 2022 (för licensavgift för domare fr.o.m. 
säsongen 2023-24).  
En större flexibilitet ang. pliktdomarsystemet välkomnades och MS 
underströk formuleringen ”får ta ut en domaravgift…”. Det är också viktigt 
att fortsätta utbilda domare.  

 
Sammansättningen av licensgruppen är under diskussion. 

 
I samband med temat ”Trygg fäktning” rapporterade MS att ett 
faddersystem för svenska tävlingar kommer att införas där en TK ledamot 
tar kontakt med tävlingsarrangörerna före och efter tävlingen och om 
möjligt närvarar under tävlingen. 

 
MS föreslog att TK utökas med Rikard Ekman som ledamot. RE har även 
accepterat att ansvara som projektledare för Fäktligan. 

 
Beslöts  

 
att utse Rikard Ekman till ny ledamot i TK. 
 
att godkänna förslag att införa en licensavgift för domare om 100 kr per 
säsong fr.o.m. säsongen 2023-24. 

 
 att lägga TK20220706 till handlingarna. 
 
Slut Dag 1. Fortsättning Dag 2, kl. 11:20. 
 
§99 (Beslut) Förslag fäktning i SM-veckan (BB) 
 
BB framförde fördelarna med ett deltagande av fäktning i SM-veckan från ett 
marknadsföringsperspektiv. 
 
Styrelsen gav inspel, med bl.a. hänvisning till förberedelserna som hade gjorts 
2019 inför SM-veckan i Malmö. 
 
Beslöts 
 



att ge TK gavs i uppdrag att, i samråd med KMK, utreda ett eventuellt 
deltagande i SM-veckan.  
 
§100 (Diskussion) Regionala instruktörsutbildningar (BB) 
 
BB lyfte frågan om regionala anpassningar till instruktörsutbildningar. 
Styrelsen gav inspel. Frågan hanteras inom KFU. 
 
§101 (Rapport) Ekonomirapport (PT) 
 
PT rapporterade att utfallet hittills säger inte mycket om slutresultatet för året. 
Det allmänna läget för budgeten är gott. 
 
§102 (Beslut) Beslut om tidplan och arbetsfördelning med anledning 
av  strategiarbetet (Peter Amazeen, OD)  
 
Under styrelsehelgen diskuterades visionen (Den största lilla fäktnationen), de 
olika ”Måste vinna matcher” och strategiska initiativ (SI). Förslag på 
klarlägganden i texten av ”Måste vinna matcher” lämnades. Det är viktigt att 
strategihuset ”talar” och engagerar. Diskussionen pågick under lördagen kl 
09.00-15.30 och leddes av Peter Amazeen 09.00-12.15. 
 
Beslöts 
 
att ansvarsfördelningen för de strategiska initiativen ska vara: 

1.1 Nationell och regional organisation (TP) 
1.2 Tränarutbildning i världsklass (TP) 
1.3 Organisationsledarutbildning i världsklass (TP) 
1.4 Nya föreningar (TP) 
1.5 Nationella tävlingssystemet (MS) 
1.6 Kompetenta domare på alla nivåer (MS) 
2.1 Individstöd seniorer, juniorer, kadetter (UT) 
2.2 Träningsläger och VC (UT) 
2.3 Samarbete med utländska fäktförbund för OS kval och good 
governance (AVC) 
3.1 Svensk Fäktning starkt varumärke (AVC) 
4.1 Värderingar naturlig del av vår kultur (ÅA) 
4.2 Ledande i Sverige för good governance (TP) 
5.1 Sponsorstrategi (JH) 
5.2 Långsiktig finansiering (OD) 
5.3 Samarbete med andra idrotter i Sverige (ÅA). 

 
att PB tar ansvar för ett nytt strategiskt initiativ runt temat kommunikation om 
Svensk Fäktnings arbete (SI 4.3).  
 
att beskrivningen av de strategiska initiativen bör uppdateras. 
 
att PT organiserar en ny mall med bl.a. en textruta för att beskriva vad 
inkludering innebär för respektive SI ska infogas.   
 



att SI 5.2 föreslogs: Erbjud Fäktstiftelsen allt meningsfullt stöd till 
uppbyggnadsarbetet. 
 
att fastställa tidplan för verksamhetsplanering/strategiarbete: 

2/10: VP2023 – första utkast av uppdaterade SI (med ny mall) 
 
23/10: Verksamhetsuppföljning. Läsning av andras SI & nämn i 
kommittéprotokoll. PT skickar ut SI för 2022 med en kolumn för status 
(verksamhetsuppföljning). 
 
20/11: preliminär Budget och VP2023. Synkronisering av SI och 
kostnadsräkningar samt korrekturläsning är viktig.  

 
att styrelsemötet 20/11 äger rum “live“ i Stockholm, med möjlig anslutning via 
Teams (bl.a. för CL). 
 
att styrelsemötet i december äger rum 12/12 i stället för 11/12. 
 
att tillsätta en budgetgrupp med AVC som sammankallande och UT, JH och 
PT som ledamöter. 
 
§ 103 (Beslut) Beslut med anledning av inkluderingsrapporten (PT)  
 
Jenny Claesson från företaget AddGender presenterade en kartläggning av 
situationen gällande inkludering inom Svenska Fäktförbundet. Detta ämne 
behandlades på söndagen kl 09.00-11.50. Kartläggningen har finansierats av 
RF och följt en mall som gäller för samtliga SF. Ansvarig för kartläggningen 
från Svenska Fäktförbundets sida har varit Emma Sundberg. I rapporten 
lämnas ett antal handlingsrekommendationer. Rapporten diskuterades 
ingående och med rapportens rekommendationer som bas identifierades ett 
antal åtgärder. 
 
Beslöts 
 
att  publicera den slutliga rapporten på fencing.se tillsammans med 

styrelsens beslut om åtgärder. 
 
att  ge Åsa Andersson i egenskap av värdegrundssansvarig i 

Svenska Fäktförbundet i uppdrag att  
• skyndsamt lämna förslag till åtgärder som syftar till att bemöta 

sådant beteende och sådana kränkningar som hotar Svensk 
Fäktnings jämställdhetsarbete och gör fäktsporten mindre 
inkluderande gentemot kvinnliga utövare. Målsättningen bör 
vara att styrelsen och kommittéer fattat relevanta beslut under 
innevarande verksamhetsår och att eventuella förslag som 
kräver årsmötesbeslut kan fattas vid årsmötet 2023. 

• formulera regler för acceptabelt språkbruk och sätta upp en 
konkret ”uppföranderekommendation” för fäkttävlingar. 



att ge TK i uppdrag att följa upp de specifika jämställdhetsproblem 
som identifierats i kommentarer från respondenter i 
kartläggningen och åtgärda dessa.  

 
att ge samtliga förbundets organ och kommittéer i uppdrag att senast 

15 oktober återkomma med en analys av hur inkluderande 
verksamheten i kommittéerna kan anses vara utifrån 
kommittéernas sammansättning, de beslut kommittéerna fattat 
under de senaste åren samt hur mycket hänsyn som tas till 
inkluderingsperspektivet i det löpande arbetet. 

 
att ge samtliga förbundets organ och kommittéer i uppdrag att senast 

15 oktober återkomma med en analys av hur deras verksamhet 
och beslut förankras och sprids och vilka möjligheter till dialog 
och samråd som erbjuds i samband med beslut som påverkar 
eller engagerar de som är aktiva inom Svensk Fäktning. 

 
att analysera de underlag som inkommit enligt ovan vid 

styrelsemötet i november. 
 
att styrelsen, i samband med halvtidsavstämningen av strategin, ska 

ta hänsyn till behovet av att öka inslaget av dialog, samråd, 
medverkan och representation från olika grupper. 

 
att styrelsen inför arbetet med nästa års verksamhetsplan ska 

säkerställa att följande moment övervägs som aktiviteter: 
• Utbilda styrelse och kansli i unconscious bias och normer för 

att säkerställa styrdokument och beslut av hög kvalitet. 
• Identifiera de verksamheter/områden inom Svensk Fäktning 

där risken för exkludering är störst som grund för ett fortsatt 
arbete. 

 
§ 104 (Beslut) Plan för utvärdering av styrelsens arbete samt GS i 
enlighet med AO  
 
Utgående från Arbetsordningen (AO), RF:s styrdokument om Demokratisk 
styrning och framtida Good governance rapporter bör en utvärdering av 
styrelsens arbete samt Generalsekreteraren (GS) göras. Olika format av 
utvärderingmöten (t.ex. med och utan GS i utvärderingen av styrelsen) och 
dokumentation bör testas. Se AO för förväntningar, krav och mål. OD gav 
som medskick att använda de styrdokument som finns, fundera på framtida 
målsättning samt en rollbeskrivning för GS. 
 
Beslöts 
 
att styrelsen gör en självutvärdering vid styrelsemötet 20/11. 
 
att utförande av självutvärderingen noteras i protokollet vid styrelsemötet 
20/11. 
 



att styrelsen vid en tidpunkt som bestäms senare under hösten genomför en 
utvärdering av GS.  
 
att ordförande för styrelsen tar ansvar att förmedla resultatet av styrelsens 
utvärdering av GS till denne. 
 
§ 105 (Rapport) Valberedningens arbete inför årsmöte 2023 (CL)  
 
CL redogjorde för valberedningens arbets. Inspel gavs om  hur kontakt med 
föreningar kan förbättras så att fler kandidater framförs. Vikten av geografisk 
spridning samt representation av alla vapenslag underströks. 
 
En tillsättning, eventuellt adjungering, av en aktivas representant till styrelsen 
diskuterades. PT pekade på att detta innebär en ändring av  stadgarna. Detta 
bör ingå i SI 4.2.  
 
CL föreslog möjligheten till en tvåårscykel för val av styrelseledamöter. Ansvar 
och information om den årliga budgeten kan överlåtas styrelsen.  
 
Beslöts  
 
att ge TP i uppdrag att väga in ovanstående.  PT tar även denna fråga. 
 
§ 106 (Rapport) Rapport om ärenden till disciplinnämnden samt 
trygghetsärenden (PT, ÅA)  
 
PT rapporterade om disciplinnämnden och den höga arbetsbelastningen pga 
antalet anmälningar. Möjligheten att anlita en juriststudent för registrering av 
ärenden bör följas upp.  
 
ÅA rapporterade att hennes arbete med trygghetsärenden löper på i gott 
samarbete med föreningarna (FFF, LUGI). Det noterades att uppskov har 
beviljats. 
 
§107 Övriga frågor  
 
 Inga övriga frågor hade lämnats in. 
 
§108 Mötets avslutande   
 
OD förklarade mötet avslutat kl.15.15. 
 
 
Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 
 



 
Agenda punkt Öppna punkter Vem När Status 
§45 Bjud in ordförande för valberedningen till 

kommittémöten 
Alla 20220819 On-going 

§98 Arbetsgrupp KLL (ledning), KFU, TK för 
förbättring av svensk ranking 

KLL, 
KFU, TK 

Säsong 
23/24 

 

§99 Utredning eventuellt deltagande i SM 
veckan 

MS, KMK Vår 2023  

§100 Regionala anpassningar till 
instruktörsutbildningar 

BB, KFU Vår 2023  

§102 Uppdatering mall för strategiska initiativ PT 20220930  
§102 Första utkast uppdaterade strategiska 

initiativ (med ny mall) 
Alla  20221002  

§102 Verksamhetsuppföljning av egna SI; läs 
övriga SI & nämn i kommittéprotokoll 

Alla 20221023  

§102 Input preliminär budget och VP2023 Alla 20221120  
§104 Läs Arbetsordning, reflektera GS 

instruktion 
Alla 20221120  

§105 Aktivas representant vid styrelsemöten TP, PT Årsmöte 
2023 

 

§105 Tvåårscykel för val av styrelseledamöter TP, PT Årsmöte 
2023 

 

§106 Resursstöd för disciplinnämnden PT asap  
 
 


