
Svenska Fäktförbundet  (Utkast) Protokoll TK 2022-09-13 

Tävlingskommittén   Via Teams 
  

Närvarande: 

Mats Svensson (MS) 
Pia Björk (PB)  
Mattias Edlund (ME) 

Björn Fagerstedt (BF) 
Rikard Ekman 

Åsa-Lena Andersson 

     
Adjungerade: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 

 
Förhinder: 

Fredrik Dahlin (FD) 

Tomasz Goral, (TG) ordförande i domarkommissionen 

 
 

 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2 Fastställande av agendan  
Agendan fastställdes med tillägg under övriga frågor: 

- Dommarbestämmelser 

- Återkalla covidprotokoll 
 

§ 3 Föregående protokoll  

Föregående protokoll 2022-09-17 lades till handlingarna. 
 

§ 4 Välkommen till nya ledamöter och entledigande 

 

Ordföranden välkomnade två nya ledamöter i TK, Rikard Ekman och Åsa-Lena Andersson 

(att bekräftas i styrelsebeslut). 
 

Fredrik Dahlin har på eget initiativ bett att bli entledigad från TK och ordföranden riktade 

ett varmt tack till Fredrik för hans insatser. 
 

§ 5 Ny ledamot i Domarkommissionen 
 
Ulf Wickström har anmält att han vill lämna DK. 

 

Beslutades  
att Mats stämmer av med Tomasz inför kommande möte och återkommer med förslag på 

ny ledamot, gärna någon från utanför Stockholm 
  



§ 6 Förfrågan från GFK att bryta upp SM för seniorer 

 
En förfrågan hade inkommit från GFK att pga. krock med VC bryta ut damflorett från SM 

2023. Kommittén diskuterade och vägde för- och nackdelar med detta. 

 
Beslutades: 
att avslå förfrågan från GFK och behålla ett sammanhållet SM för alla vapen 

att Mats får i uppdrag att meddela detta genom telefonsamtal till GFK:s ordförande  
 

§ 7  Nya TB 

 
Informerades om att förändringarna i TB från 1/9 i huvudsak har mottagits väl. Styrelsen 
har haft möjlighet att reagera och gjorde förändringen att en domarlicens införs först från 

säsongen 2023-24.  
 

Tomasz har haft ett öppet informationsmöte om förändringar i reglerna för 

domarförsörjning på SM-tävlingar. 

  
§ 8 TK-ledamot med kontaktansvar för varje tävling 

 

Diskuterades uppdraget till varje TK-ledamot att ha 2-3 tävlingar vardera för vilken man 
har ett ”fadderskap”. PE har distribuerat en första version av ”samtalsmall” och en 

uppdaterad version är på väg. 
 
Beslutades ny ansvarsfördelning: 

 

Mats Pia Mattias Björn Rikard Åsa-Lena 
SM  
Coupe de Sthlm 

JSM 
Ch Bernadotte 
Kungsb. Mast 
 

USM 
Ch Filliol 
Örebro Mast. 
 

Uppsala Cup 
Kanikowski 
Fäktmaran 

DIF Epee 
Malmö Open 
Lag-SM 
 

Malmö Int. 
West Coast Ch 
Jönssons Pokal 

      

 

 
§ 9 Årsmötets uppdrag ang. arbetsgrupp om licenser (MS) 

 

Rekrytering till arbetsgrupp klar.  
 

- Andreas Eklöf, ordf GFK 

- Erik de Groat, ordf StFF 
- Mats Svensson, ordf TK 
- Peter Ejemyr, kansliet 

- Åsa Andersson, ordf ARA 
 

Mats och PE planerar möte. 

 
Betänkande ska presenteras före novembers utgång.  
 

  



§ 10 Svenska Fäktligan 

 
Diskuterades projektet att sjösätta Svenska Fäktligan, ett nationellt seriesystem för lag 

med Rikard som projektledare. 

Rikard bad samtliga TK-ledamöter att ger synpunkter på RE:s dokument: 
https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/TKTvlingskommittn/Ef_4nf82muVPoHWz0J8Xe
7cByuOvSfi7WJLqrycayyVzsQ?e=l34ggf 

 
Peter assisterar i kommunikation. bl.a på f.se. 

 

Rikard får i uppdrag att kontakta strategiska personer för att rekrytera lag och 
arrangörsklubb. 
 

 
§ 11 Arbetsgrupp Svensk Ranking 

 

Diskuterades styrelsens uppdrag att tillsätta en arbetsgrup för att se över systemet med 

svensk ranking och uttagning till mästerskap. 
 

Beslutades: 

att från TK utse Pia och Peter till denna arbetsgrupp 
 

 
§ 12 Arbetsgrupp SM-veckan 
 

Styrelsen har beslutat att ge TK i uppdrag att, i samråd med KMK, utreda ett eventuellt 

deltagande i SM-veckan från 2024. 
 

Beslutades 

att Mats har i uppdrag att organisera en arbetsgrupp. Denna består än så länge av 
Mars Svensson 

Ana Vallero-Collantes 

Bengt Boogh 

Åsa-Lena Andersson 

Pia Björk 
 

§ 13 Övriga frågor  

 
- Diskuterades avsaknaden av uppdaterade dommarbestämmelser. 

Beslutades  
att Mats kontaktar Tomasz och efterlyser nytt förslag till domarbestämmelser 

 

- Återkalla covidprotokoll 

Beslutades:  
att återkalla förbundets dokument om covidbestämmelser 

 
  

https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/TKTvlingskommittn/Ef_4nf82muVPoHWz0J8Xe7cByuOvSfi7WJLqrycayyVzsQ?e=l34ggf
https://svenskidrott.sharepoint.com/:w:/s/TKTvlingskommittn/Ef_4nf82muVPoHWz0J8Xe7cByuOvSfi7WJLqrycayyVzsQ?e=l34ggf


§ 14 Nästa möte  

 
Beslutades:  

att avhålla nästa möte den 18/10 19.30 och att bjuda in valberedningen till detta. 

 

Vid protokollet: 

 
 

Peter Ejemyr 
 
 

 


