
Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-11, 2022-10-23       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Johan Hårleman (JH)  
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Thomas Persson (TP) 
Mats Svensson (MS)  
Bengt Boogh (BB) 
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
 
Förhindrade: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
 
§118 Mötets öppnande  
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 09:00.  
 
§119 (Beslut) Fastställande av dagordning  
 
Beslöts 
att godkänna dagordningen. 
 
§120 (Beslut) Godkännande av styrelseprotokoll S22-10 20221002 
 
Beslöts  
att lägga protokoll S22-10 20221002 till handlingarna. 
 
§121 (Diskussion/Beslut) Genomgång av öppna punkter (PB) 5 min 
 
Kan stängas: Arbetsgrupp svensk ranking tillsatt (§98), mall för SI (§102), 
verksamhetsuppföljning 2022 (§102), resursstöd disciplinnämnden (§106). 
Uppdateringar i gult. 
 
§122 (Beslut) Protokoll kommittéer KLL 2022-10-19, KFU 22-03 2022-10-13, 
Sponsorkommittén 2022-10-13, TK 2022-10-18, KIP 22-08 21-09-21 (OD) 20 min 
 
Styrelsen gav inspel till TP runt temat fler ledamöter och arbetsfördelning inom 
KFU. 
 



JH ombads avrapportera vid nästa ordinarie styrelsemöte ett utkast av en plan för 
Sponsorkommittén som förtydligar möjligt stöd från KLL och KMK. 
 
Beslöts  
att lägga protokoll KLL 2022-10-19, KFU 22-03 2022-10-13 , Sponsorkommittén 
2022-10-13, TK 2022-10-18, KIP 22-08 21-09-21 till handlingarna. 
 
§123 (Diskussion) Verksamhetsuppföljning SI 2022 (alla)  
Uppföljningen av 2022 aktiviteter i de olika strategiska initiativen diskuterades 
ingående. SI 5.2 (Fäktstiftelsen) bör plockas bort men kommer att redovisas för 
2022. 
 
§124 (Diskussion) Första utkast uppdaterade strategiska initiativ (med ny 
mall):  fokus på ändringar (t.ex. via färgmarkering) i samband med 
grupparbetet vid styrelsekonferensen i augusti  (alla)  
Ingående inspel gavs till PB för det nya strategiska initiativet 4.3 relaterat till 
kommunikation av styrelsearbete. Nyhetsbrevet bör matas med bra innehåll och 
öka i spridning.  
 
De övriga strategiska initiativ kommer att diskuteras under ett extraordinärt 
styrelsemöte 8 november, kl.21.00.  
 
§ 125 (Rapport) Ekonomi: Utfall och prognos 2022 samt utgångspunkter 
budget 2023-24 (PT) 20 min 
Det råder fortfarande osäkerhet runt utfallet 2022. Troligen kommer det att bli flera 
reservationer vid bokslutet. De uppdaterade strategiska initiativen (se §124)  
kommer att bilda utgångspunkter för budget 2023-24. 
 
§126 (Rapport) Good governance (PT) 
Flera stadgeändringar och andra åtgärder är nödvändiga för att åstadkomma god 
förvaltning.  
 
Beslöts: 
att ge TP i uppdrag att återkomma till nästa (ordinarie) möte med förslag till 
tidsplan för att utarbeta förslag till stadgeändringar, ändringar i Svenska 
Fäktförbundets arbetsordning och andra beslut som föranleds av detta dokument 
 
att målet ska vara att presentera ett förslag till reformering av stadgarna för SvFF 
vid årsmötet 2023 
 
att det strategiska initiativet fortsatt ska vara organiserat under Kommittén för 
nationell och internationel idrottspolitik (KIP) där kompetens om good governance 
finns. 
 
§127 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade lämnats in. 



 
§128 Mötets avslutande  
OD förklarade mötet avslutat 12:10. 
 
 
 
 
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 Årligen On-going  

§99 Utredning eventuellt deltagande i SM veckan MS, KMK Vår 2023  
§100 Regionala anpassningar till 

instruktörsutbildningar 
BB, KFU Vår 2023  

§102 Första utkast uppdaterade strategiska 
initiativ 2023 (med ny mall) med highlight av 
ändringar/uppdateringar 

Alla  20221108  

§102 Input preliminär budget och VP2023 Alla 20221120  
§104 Läs Arbetsordning, reflektera GS instruktion Alla 20221120  
§105 Utveckla proposition för aktivas representant 

vid styrelsemöten 
TP, PT 20230219 On-going 

§105 Utveckla proposition för tvåårscykel för val 
av styrelseledamöter 

TP, PT 20230219 On-going 

§122 Plan Sponsorkommittén i samarbete med 
KLL och KMK 

JH 20221120  

 
 


